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تقدمي

مبنا�سبة  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  خطاب  م�سامني  يف  اململكة  و�سيط  م�ؤ�س�سة  جتد  اأخرى،  مرة 
افتتاح ال�سنة الت�رشيعية احلالية، الت�جهات الر�سينة الإعطاء دينامية ق�ية لتدبري ال�ساأن االإداري، مما جعلها 
تتخذ منه معينا، ت�ستنري به يف م�سارها، وت�ستلهم منه اأف�سل ال�سيغ، وهي تدفع اإىل الت�سحيح واإىل انتهاج 

اأح�سن ال�سبل ل�فاء االإدارة مبا هي مط�قة به من اأمانة خدمة امل�اطن.

ولذلك، ت�سعد املجلة با�ستهالل حمت�يات هذا العدد باخلطاب التاريخي جلاللته باعتباره خطة 
طريق الإدارة اأرادها اأن تك�ن م�س�ؤولة، تتفانى من اأجل تلبية ما لديها لالأفراد واجلماعات من حاجيات.

وبقدر ما لقيه اخلطاب من ارتياح لدقة الت�سخي�ص، وعمق التحليل، وو�س�ح الروؤيا، بقدر ما 
كان دافعا مل�ا�سلة االإ�سالح، وحمفزا لتقدير االأمانة، وباعثا مل�ساعفة اجله�د لل�فاء بر�سالة االئتمان على 
له من حق�ق  فيما  املرتفق  باإر�ساء  واملن�سغل  لالإن�سان،  املكرم  احل�ساري  بعده  العم�مي يف  االرتفاق 

م�رشوعة.

اهتمامات  العدالة االجتماعية ي�جد يف �سلب  االإ�سهام يف ت�رشيف  الت�جه، والأن  نف�ص  ويف 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، انطالقا مما حفل به ت�سدير الد�ست�ر، وه� يحدد املرتكزات التي تندرج �سمن 
قيم اململكة، والتي حتر�ص على ت�فري مق�مات العدالة االجتماعية، كان من املنا�سب اإطالع املهتمني 
باملجلة على الدرا�سة التي �سكلت اأ�سا�سا ملح�ر العر�ص الذي �ساركت به امل�ؤ�س�سة يف املنتدى الربملاين 
االأول، والذي �سعت من خالله اإىل اإبراز املقاربة التي تعالج بها امل��س�ع، م�ستعر�سة ما انتهت اإليه يف 
ت��سياتها، اعتمادا على م�سامني الظهري ال�رشيف املحدث لها، والتي ت�ؤكد على االرتباط ال�ثيق بني 

العدالة االجتماعية وحق�ق االإن�سان.

اإليه امل�ؤ�س�سة من ت�جهات، خطًا لر�سالة هذه املجلة كمنرب  ويبقى االنفتاح واإي�سال ما تهتدي 
لتبادل املعرفة، وف�ساء لتمكني املعنيني من امل�ساركة بتعليقاتهم على ما ي�سدر عنها من ت��سيات.



م�ا�سيع  منها،  مناذج  املجلة  اختارت  التي  والت��سيات،  املقررات  عاجلت  ال�سياق،  هذا  ويف 
ال�ساعة والتي ا�ستقتها من را�سخ االجتهادات الق�سائية، وراعت فيها ما يروم حتقيق العدل واالإن�ساف.

و�سيقف املتتبع الأعداد هذه املجلة على اأن هيئة حتريرها حري�سة على االإتيان باجلديد من جانبني، 
االأول الذي مت اتخاذه تاأكيدا ملا كانت االإدارة حمقة فيه، والثاين نتيجة ما ات�سح لها من اختالالت ينبغي 

لالإدارة االإقالع عنها.

ويبقى الهاج�ص ه� االنتظام يف هذا االإ�سدار الذي ين�سد الدفع اإىل التغيري، واالإقناع ب�ج�ب 
االلتزام ب�سائب امل�اقف واالختيارات، والعمل على القيام بتعبئة �ساملة، ي�سهم فيها اجلميع، كل من 

م�قعه، انطالقا مما ورد يف النطق امللكي، مبنا�سبة افتتاح هذه ال�سنة الت�رشيعية:

"الكل مسؤول عن نجاعة اإلدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصالح"

واهلل  ولـــــي الــتـ�فـيــق.

                                                            و�سيط اململكة

                                                              النقيب عبد العزيز بنزاكور

*                        *

*
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احلمد هلل ، والصالة والسالم عىل موالنا رسول اهلل وآله وصحبه

السيدات والسادة البرلمانيني احملترمني،

إن افتتاح السنة التشريعية ليس جمرد مناسبة دستورية، للتوجه ألعضاء البرلمان، 
وإنما هو منبر أتوجه من خالله ، يف نفس الوقت حللكومة ولألحزاب، وخملتلف الهيآت 

والمؤسسات والمواطنني.

أحيانا،  والنقد  التوجيهات،  لتقديم  فرصة  فقط،  يشكل  ال  أيضا  أنه  كما 
خبصوص العمل النيايب والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خالله لصوت المواطن، 

الذي تمثلونه.

ويسعدنا يف البداية، أن نتقدم بالتهاين، ألعضاء جملس النواب، عىل الثقة، اليت 
وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية.

بروح  التزام  من  العمومية،  السلطات  عنه  أبانت  لما  تقديرنا،  عن  نعبر  كما 
المسؤولية الوطنية، يف كل مراحل االنختابات.

وبصفتنا الساهر عىل صيانة االختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية 
احلزبية، اليت  وضع أسسها جدنا المقدس جاللة الملك دمحم اخلامس، ورخسها والدنا المنعم 
جاللة الملك احلسن الثاين، طيب اهلل مثواهما وناضلت من أجلها األجيال السابقة.

نص اخلطاب السامي
 الذي ألقاه صاحب اجلاللة الملك دمحم السادس 
حفظه اهلل وأيده يف افتتاح الدورة األولى من السنة 

التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة



16

لقد انتهت الوالية التشريعية األولى، بعد إقرار دستور 2011، واليت كانت والية 
تأسيسية، لما ميزها من مصادقة عىل القوانني المتعلقة بإقامة المؤسسات.

تقتضي  فهي  سابقاتها،  من  أهمية  أكثر  عليها  مقبلون  حنن  اليت  فالمرحلة 
االنكباب اجلاد عىل القضايا واالنشغاالت احلقيقية للمواطنني، والدفع قدما بعمل 

المرافق اإلدارية، وحتسني اخلدمات اليت تقدمها.

السيدات والسادة البرلمانيني احملترمني،

إن الهدف الذي جيب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون 
قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة اجلدوى، بل ال مبرر لوجودها أصال.

وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خاللكم لكل الهيآت المعنية ، وإلى 
عموم المواطنني، يف موضوع بالغ األهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.

وأقصد هنا عالقة المواطن باإلدارة ، سواء تعلق األمر بالمصاحل المركزية، 
واإلدارة الترابية ، أو باجملالس المنختبة، والمصاحل اجلهوية للقطاعات الوزارية.

 ، المقاوالت  وتجشيع  باالستثمار  المعنية  المرافق  خمتلف  أيضا،  أقصد  كما 
وحتى قضاء احلاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها.

أحسن  يف  مصاحله،  قضاء  من  المواطن  تمكني  هي   ، واحدة  منها  فالغاية 
الظروف واآلجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق واخلدمات األساسية منه.

أما إذا كان من الضروري معاجلة كل الملفات، عىل مستوى اإلدارة المركزية 
الذي نعمل عىل  بالرباط ، فما جدوى الالمركزية واجلهوية، والالتمركز اإلداري، 

ترسخيه، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
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إن تدبير شؤون المواطنني، وخدمة مصاحلهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، 
ال تقبل التهاون وال التأخير.

ولكن مع كامل األسف ، يالحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمحنه 
اخشلصية  المصاحل  لقضاء  األسبقية  إعطاء  يف  العام  الشأن  لتدبير  المواطن،  لهم 

واحلزبية، بدل خدمة المصحلة العامة، وذلك حلسابات انختابية.

أو   المرحش  وليس  االنختابات،  يف  األهم  هو  المواطن  بأن  يجتاهلون  بذلك  وهم 
احلزب، ويتنكرون لقيم العمل السيايس النبيل.

المواطنني،  بقضاء مصاحل  يهتمون  بعملهم وال  القيام  يريدون  فإذا كانوا ال 
سواء عىل الصعيد احمللي أو  اجلهوي، وحتى الوطين، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل 

السيايس؟

إن االلتزام احلزيب والسيايس احلقيقي ، جيب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، 
ويقتضي الوفاء بالوعود اليت تقدم له، والتفاين يف خدمته ، وجعلها فوق المصاحل احلزبية 

واخشلصية.

وألن اجنلاعة اإلدارية معيار لتقدم األمم ، وما دامت عالقة اإلدارة بالمواطن 
لم تحتسن، فإن تصنيف المغرب يف هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن 

لم أقل الرابع أو اخلامس.

حضرات أعضاء البرلمان احملترمني،

يقال كالم كثير خبصوص لقاء المواطنني بملك البالد، والتماس مساعدته 
يف حل العديد من المشاكل والصعوبات.
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وإذا كان البعض ال يفهم توجه عدد من المواطنني إلى ملكهم من أجل حل 
مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعين أن هناك خلال يف مكان ما.

حاجاتهم  وبقضاء  شعيب،  أبناء  مع  المباشر  بالتعامل  أعتز  احلال  بطبيعة  أنا 
البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك يف خدمتهم .

ولكن هل سيطلب مين المواطنون التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها ؟

لتقصير  أو   ، أمامهم  األبواب  انغالق  بسبب  ذلك  إلى  يجلؤون  أنهم  األكيد 
اإلدارة يف خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيني،

بالضعف يف  تتعلق   ، نقائص  تعاين من عدة  العمومية،  واإلدارات  المرافق  إن 
األداء، و يف جودة اخلدمات، اليت تقدمها للمواطنني.

لدى  المسؤولية  روح  وغياب   ، الكفاءة  قلة  ومن  التضخم  من  تعاين  أنها  كما 
العديد من الموظفني.

إن اإلدارة تعاين، باألساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة.

فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم خمبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون حماسبة 
عىل المردود الذي يقدمونه.

غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية، 
عىل  واحلرص  خدمتهم  يف  بواجبه  األقل  عىل  يقوم  أن  يديه،  بني  الناس  أمور  تضع 

مساعدتهم .
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والواقع أن الوظيفة العمومية ال يمكن أن تستوعب كل المغاربة. كما أن 
الولوج إليها جيب أن يكون عىل أساس الكفاءة واالسحتقاق وتكافؤ الفرص.

السيدات والسادة البرلمانيني احملترمني،

إن الصعوبات اليت تواجه المواطن يف عالقته باإلدارة كثيرة ومتعددة ، تبتدئ 
من االستقبال ، مرورا بالتواصل، إلى معاجلة الملفات والوثائق ؛ حبيث أصحبت ترتبط 

يف ذهنه بمسار احملارب.

فمن غير المعقول أن يحتمل المواطن ، تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة ، 
سواء كانت قنصلية أو عمالة ، أو جماعة ترابية ، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان 

يسكن بعيدا عنها ، و ال جيد من يستقبله ، أو من يقضي غرضه .

ومن غير المقبول ، أن ال جتيب اإلدارة عىل شكايات وتساؤالت الناس وكأن 
المواطن ال يساوي شيئا ، أو أنه جمرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء اإلدارة.

فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، 
وحلوال لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر األشياء للناس وأن تبرر 

قراراتها اليت جيب أن تختذ بناء عىل القانون .

وعىل سبيل المثال ، فالعديد من المواطنني يشتكون من قضايا نزع الملكية، 
لسنوات  التعويض  لتأخير عملية  أو  أمالكهم،  بتعويضهم عن  تقم  لم  الدولة  ألن 
به،  المعمول  البيع  ثمن  من  أقل  التعويض  مبلغ  ألن  أو  بمصاحلهم،  تضر  طويلة 

وغيرها من األسباب.

يتم  وأن  القصوى،  العامة  المصحلة  لضرورة  يتم  أن  جيب  الملكية  نزع  إن 
التعويض طبقا لألسعار المعمول بها، يف نفس تارخي القيام بهذه العملية مع تبسيط 

مساطر احلصول عليه.



20

وال ينبغي أن يتم تغيير وضعية األرض اليت تم نزعها، وحتويلها ألغراض 
جتارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.

كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية ، 
ومن عدم تنفيذ األحكام ، وخاصة يف مواجهة اإلدارة.

اليت جيب أن  ، وهي  المفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه  فمن غير 
تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها 

حكم قضائي نهائي؟

المعقول، أن ال تقوم اإلدارة حتى بتسديد ما بذمتها من  أنه من غير  كما 
لدورها  اعتبارا   ، وتجشيعها  دعمها  بدل  والمتوسطة،  الصغرى  للمقاوالت  ديون 

الهام يف التنمية والتشغيل.

السلطة  استعمال  يف  الشطط  من  أيضا  يشتكون  المواطنني  أن  كما 
والنفوذ ، عىل مستوى خمتلف اإلدارات ، ومن تعقيد المساطر ، وطول آجال محن 

بعض الوثائق اإلدارية.

إذ ال يعقل أن يسافر المواطن لطلب وثيقة ، و يقدم كل الوثائق الضرورية، 
وينتظر أياما و أحيانا أسابيع حللصول عليها.

ففي العديد من القنصليات مثال، ال يتم إخبار المواطنني باألخطاء ، اليت تقع 
اليت  التعقيدات اإلدارية  إلى  ، إضافة  الملفات  لمتابعة  آلية  الوثائق، بسبب غياب  يف 

يتطلبها تصححي أي خطإ.

المغرب  إلى  التنقل  وتكاليف  عناء  المواطن  يكلف  ما  وهو 
غياب  إلى  إضافة  اخلطإ،  هذا  لتصححي  الالزمة  اإلثبات  وثائق  إلحضار 
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. الوثائق  تسليم  عملية  يعطل  مما  المعنية  اإلدارات  بني  التنسيق 

بتطبيق مدونة  تتعلق  اليت  تلك   ، انتشارا  القضايا اإلدارية ، األكثر  ومن بني 
األسرة، وما ينجت عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية .

فبعد مرور أكثر من 12 سنة ، عىل إطالق هذا اإلصالح اجملتمعي، هناك 
من ال يعرف حلد اآلن، مضمون هذا القانون، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، 

وخاصة يف أوساط المغاربة باخلارج.

لذا، ندعو احلكومة وكافة المؤسسات المعنية ، اإلدارية والقضائية، حلسن 
جتلاوز  احتليني،  و  باإلصالح  مواكبته  و  بمضامينه،  التوعية  ومواصلة  تفعيله، 

المشاكل اليت أبانت عنها اجتلربة والممارسة.

حضرات السيدات والسادة أعضا ء البرلمان ،

إن المشاكل اليت تواجه المواطن يف اإلدارة تجتسد بشكل واحض يف العراقيل 
الوحيد  الشباك  واستعمال  اجلهوية  المراكز  إحداث  رغم  االستثمار،  تعيق  اليت 

لتبسيط المساطر و تسريع عملية اختاذ القرار.

غير  ملفات  يقدمون   ، احلاالت  بعض  يف   ، المستثمرين  بعض  أن  صححي 

احللول  من  قائمة  وعرض  بمساعدتهم   الشباك  يقوم  أن  بدل  أنه  إال  كاملة، 
القيود  من  بسلسلة  وتكبيلهم  عليهم  األمور  تعقيد  يتم  أنه  يالحظ   ، لتجشيعهم 

والعراقيل.

وبهذه العقلية والتمادي يف مثل هذه التصرفات، فإن الشباك الوحيد سيبقى 
دون جدوى.
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وقد أكدت أكثر من مرة ، عىل ضرورة حل المشاكل ، ومعاجلة الملفات 
اإلجراءات  الختاذ  ووجهتها  حللكومة،  تعليمايت  أعطيت  كما  المكان.  عني  يف 

اإلدارية بهذا اخلصوص.

فما جدوى الرسالة اليت وجهتها إلى الوزير األول منذ 2002 وما فائدة اجلهوية 
والالمركزية والالتمركز ، إذا استمر الوضع القديم واستمرت المشاكل السابقة؟

فالمستثمر عندما ال   . يستمر  أن  ينبغي  ، وال  مقبول  الوضع غير  هذا  إن 
يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا 

كان مقيما يف المغرب.

أما إذا كان من أبناء اجلالية، وفضل االستثمار يف وطنه ، فإنه يكون جمبرا 
عىل العودة بأمواله إلى اخلارج .

وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص االستثمار والتنمية ، و حرمان المواطنني 
من فرص الشغل.

إن الشباك الوحيد ليس إال واحدا من األوراش، لمعاجلة العراقيل اليت تواجه 
االستثمار .

وإذا لم يتم إجياد احللول الناجعة لها ، بعد كل هذه السنوات ، فكيف سيتم 
عالقة  ختص  واليت  األول  الوزير  إلى  رسالتنا  يف  الواردة  المهمة  النقط  بايق  تطبيق 

المواطن باإلدارة وتبسيط المساطر  وتجشيع االستثمار؟.

السيدات والسادة البرلمانيني احملترمني ،

رغم السلبيات والنقائص اليت تعاين منها بعض المرافق العمومية ، فهذا ال يعين 



23

تتوفر عىل مؤهالت مهنية  إنها  بل  بواجبها،  تقوم  الوضع أسود، وأن اإلدارة ال  أن 
وتقنية عالية، و تعرف حتسنا محلوظا.

إجنازها  يتم  اليت  الكبرى  األوراش   ، ذلك  عىل  دليل  وخير 
المغرب  وجه  غيرت  اليت  الناحجة  والوطنية  القطاعية  والسياسات 
اجملاالت. خمتلف  يف  ملموس  تقدم  حتقيق  يف  كبير  دور  لها  وكان 

ولكن طموحنا أكبر ، وتطلعات المواطن تفوق ما تقدمه اإلدارة . كما أن 
التطور الذي يعرفه المغرب ، يقتضي الرفع من مردوديتها .

إننا نؤمن بأن اجنلاعة اإلدارية تساهم يف النهوض بالتنمية ، ويف جلب االستثمار 
الوطين واألجنيب، وتعزيز الثقة اليت حيظى بها المغرب.

 ، وموظفني  جمعيات   ، ونقابات  أحزابا   ، وبرلمانا  حكومة   ، اجلميع  ندعو   ، لذا 
للحتلي بروح الوطنية والمسؤولية ، من أجل بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل المرافق 

اإلدارية ، والرفع من جودة اخلدمات اليت تقدمها للمواطنني.

إن إصالح اإلدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، 
من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، يف خدمة المواطن .

فالوضع احلالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين وتأهيل الموظفني ، 
احللقة األساسية يف عالقة المواطن باإلدارة ، وتمكينهم من فضاء مالئم للعمل، 

مع استعمال آليات احتلفيز واحملاسبة والعقاب.

كما يتعني تعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندجمة ، تتحي الولوج المشترك 
للمعلومات بني خمتلف القطاعات والمرافق .
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المواطن،  حصول  تسهيل  يف  يساهم  احلديثة،  التكنولوجيات  فتوظيف 
واالحتكاك  التنقل  كثرة  إلى  احلاجة  دون  اآلجال،  أقرب  يف  اخلدمات،  عىل 
النفوذ. واستغالل  الرشوة،  ظاهرة  النتشار  الرئيسي  السبب  يعد  الذي   ، باإلدارة 

وهو ما سبق أن أكدنا عىل ضرورة حماربته يف مفهومنا للسلطة .

وتعتبر اجلهوية المتقدمة اليت أصحبت واقعا ملموسا ، جحر الزاوية الذي جيب أن 
ترتكز عليه اإلدارة، يف تقريب المواطن من اخلدمات والمرافق، ومن مركز القرار.

كما نشدد يف نفس السياق ، عىل ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم لالتمركز 
اإلداري ، يسجتيب لمتطلبات المرحلة .

فعىل اجلميع مواكبة التطور، واالخنراط يف الدينامية المؤسسية والتنموية، اليت 
نقودها ببالدنا.

والكل مسؤول عىل جناعة اإلدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد 
أي إصالح وجوهر حتقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده ألبناء شعبنا الويف.

»إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت 
وإليه أنيب« صدق اهلل العظيم .

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

*                        *

*







دراسات وأبحاث
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من امل�سلم به اأن ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية يف حلتها اجلديدة، والتي عرفت منحى متط�را، خا�سة منذ 
الن�سف الثاين من القرن املا�سي، تعد دعامة للحق�ق، واآلية لتاأمني امل�ساواة يف اال�ستفادة من خدمات 
اإدارية يف م�ست�ى التطلعات، حتقيقا لعدالة اجتماعية �سمن ف�ساء يربز فيه التعاي�ص والتكامل، وي�سم� فيه 

القان�ن، وي�سع فيه االإميان ب�ج�ب التحلي بقيم العدل واالن�ساف.

ولقد اأبان املرا�ص الي�مي ت�فق العديد من م�ؤ�س�سات ال��سيط واالأمب�د�سمان عرب العامل يف مبادراتها 
وتدخالتها من اأجل اإقرار ان�سباط اإداري ملتزم باملبادئ الك�نية املت�افق عليها، يف عامل مل يعد فيه مكان 
ما اأ�سبح للمنتظم الدويل من رقابة  ـِ لالنعزال، خروجا عن االإجماع االأممي، تدرعا بغطاء ال�سيادة املطلقة ل

الأجل فر�ص احرتام ال�رشعية الدولية.

الكفيلة  ال�سبل  اإغناء  اإىل  والدفع  االجتماعية،  العدالة  للحديث عن  الي�م  اأن جنتمع  فجميل جدا 
بت��سيع ف�سائها، والت�سبع بقيمها، وتعزيز اآليات اإعمالها.

وهكذا، فامل�س�ؤولية يف حتقيق العدالة االجتماعية مل تبق حم�س�رة يف حدود الرتاب ال�طني، بل 
اأ�سبح لها بعدا عامليا. ويف هذا االإطار، انخرطت امل�ؤ�س�سة املغربية يف تنظيمات جه�ية ودولية، بق�سد 
التعاون مل�ساعدة م�اطني بلدان امل�ؤ�س�سات املماثلة، املت�اجدين يف اخلارج، على ت�سهيل احل�س�ل على 
حق�قهم امل�رشوعة لدى االإدارات املحلية. كما اأنها بادرت، مبنا�سبة انعقاد املنتدى العاملي الثاين حلق�ق 

)*( ت�سكل هذه الدرا�سة اأ�سا�سا مل��س�ع العر�ص الذي مت تقدميه من طرف ال�سيد و�سيط اململكة، خالل املنتدى الربملاين الدويل 

للعدالة االجتماعية، املنظم من طرف جمل�ص امل�ست�سارين، حتت �سعار: " تنمية الكرامة االإن�سانية لتمكني العي�ص امل�سرتك"، ي�مي 

19 و20 فرباير 2016 بالرباط.

مؤسسة وسيط المملكة و تحقيق العدالة االجتماعية)*(

النقيب عبد العزيز بنزاكور،و�سيط اململكة
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ونعمل  تفعيله،  يف  ال�رشوع  مت  الذي  امل�ؤ�س�ساتية"،  ال��ساطة  ب�ساأن  مراك�ص  "اإعالن  اإقرار  اإىل  االإن�سان، 
مبقت�ساه على اإحداث فيدرالية دولية جتمع بني �سائر �سبكات امل�ؤ�س�سات الهادفة اإىل نف�ص الغاية.

اإن ملفه�م العدالة االجتماعية بعدا اإن�سانيا عميقا يف غاياته. ولذلك، فقد اأورد الد�ست�ر املغربي 
هذا املبداأ يف م�ستهل ديباجته، م�ؤكدا على اأن من مرتكزات اململكة "المشاركة والتعددية والحكامة 
والمساواة،  والكرامة  والحرية  باألمن  الجميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  الجيدة، 

وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات 

المواطنة...".

اأتاحها مل�ؤ�س�سة  اإىل ان�سغال امل�رشع بذات امل�ساألة، فاإن من بني ال�سالحيات الهامة التي  وبالنظر 
و�سيط اململكة، مب�جب الظهري املحدث لها، تخ�يلها: 

اإىل  اللج�ء  يف  يرغب�ن  الذين  امل�ستكني،  ال�ستفادة  املخت�سة  اجلهة  اإىل  ت��سية  تقدمي  اإمكانية   -
الق�سائية، وال �سيما  الق�ساء االإداري، والذين ي�جدون يف و�سعية �سعبة الأ�سباب مادية، من امل�ساعدة 
منهم الن�ساء االأرامل، واملطلقات، واليتامى، واالأ�سخا�ص من ذوي االإعاقة، و�سائر فئات االأ�سخا�ص يف 

و�سعية ه�سة،

- اإمكانية ت�جيه تنبيه اإىل االإدارة التي ال تراعي مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص، وعدم التمييز بني 
املرتفقني، الذين يت�فرون على نف�ص ال�رشوط املطل�بة، فيما تتخذه من اإجراءات وقرارات، اأو ما تق�م به 
من ت�رشفات واأعمال، اأو فيما تقدمه من خدمات، ومطالبتها باتخاذ جميع االإجراءات والتدابري العاجلة 

الكفيلة بت�سحيح ال��سع، وفق ما تقت�سيه املبادئ العامة للقان�ن وق�اعد العدل واالإن�ساف.

وال تنف�سل فكرة العدالة االجتماعية عن حق�ق االن�سان، بل اإنها تعد حقا من حق�قه االأ�سا�سية. 
فال ميكن القيام بالدفاع عن حق�ق االن�سان يف مناأى عن العدالة االجتماعية. واإن العدل واالن�ساف، 
بكل ما يرمزان اإليه من قيم ودالالت نبيلة، يظالن ال�سامن واحلا�سن لهذه العدالة. كما اأن احرتام احلق�ق 

واحلريات ه� من اأبرز �س�ر حتقيق العدالة االجتماعية.

االجتماعي  ال�سلم  الإقرار  اأ�سا�سي  و�رشط  ج�هرية،  ق�سية  االجتماعية  العدالة  اأن  التامة  قناعتنا 
الكفيل بتحقيق اال�ستقرار املجتمعي والتقدم والتنمية، علما باأن حتقيقها يقت�سي ت�افر جمم�عة من العنا�رش 
والتكاليف،  التحمالت  يف  والت�سامن  الفر�ص،  وتكاف�ؤ  التمييز،  وعدم  امل�ساواة  اأهمها  من  االأ�سا�سية، 

وال�سمان االجتماعي، والت�زيع العادل للم�ارد...
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وان�سجاما مع االأدوار التي تق�م بها امل�ؤ�س�سة يف نطاق الدفاع عن احلق�ق، فاإن من بني ما ت�ستهدفه 
ت��سياتها ومقرتحاتها حتقيق العدالة االجتماعية يف خمتلف ج�انبها، احلق�قية اأو القان�نية اأو االجتماعية 
اأو االقت�سادية، و�س�ن كرامة امل�اطنني. ومن بني ذلك، ما �سمنته يف بع�ص ت��سياتها، نذكر منها على 

�سبيل املثال ال احل�رش، تلك ال�سادرة:

▪ ب�ساأن الق�سايا املتعلقة بت�ساميم التهيئة، حيث اأو�ست امل�ؤ�س�سة االإدارات املعنية باأن يتم التعامل 
مع الت��سع العمراين مبنظ�ر متكامل لتحقيق التنمية امل�ستدامة، يف اإطار مناخ ت�س�ده ال�سفافية والعدالة يف 

الت�زيع والتحمالت،

على  اعتمادا  للم�اطنني،  الالئق  ال�سكن  بت�فري  االإدارة  اأو�ست  االجتماعي،  ال�سكن  وب�ساأن   ▪
ب�سكل  منه  اال�ستفادة  تعميم  ليتاأتى  لل�ساكنة،  واالأ�رشي  االجتماعي  ال��سع  االعتبار  بعني  تاأخذ  مقاربة 

معقلن وعادل،

▪ وكذا ب�ساأن ق�سايا �سحايا الزيوت امل�سمومة، اأو�ست القطاعات املعنية بالقيام باملراجعة الدورية 
ي�ستحق�نه من عناية  اإيالئهم ما  لل�سحايا يف اجتاه االرتقاء والتح�سني، وم�ا�سلة  املمن�حة  للتع�ي�سات 

واهتمام.

هذا، ومما �سكل اأي�سا حم�را للبع�ص من مقرتحات امل�ؤ�س�سة امل�جهة اإىل رئي�ص احلك�مة، على �سبيل 
املثال ال احل�رش كذلك:

للح�سي�ص  ت�سامني  ت�زيع  عرب  الدرا�سية،  املنح  على  احل�س�ل  فر�ص  ت��سيع  اإىل  يرمي  مقرتح   ▪
املخ�س�ص لها، بناء على معايري تاأخذ بعني االعتبار البعد اجلغرايف، وو�سعية اله�سا�سة والفقر فـي املنطقة، 

ون�سبة التـفـ�ق، وال��سع املادي واالجتماعي لالأ�رشة، وذلك يف نطاق منظ�ر اإن�ساين وتنم�ي،

▪ مقرتح يرمي اإىل بحث �سبل االهتمام باأو�ساع العاملني يف االإنعا�ش الوطني، بال�سكل الذي ي�ازن 
بني احلفاظ على اأبعاده االقت�سادية وت�س�فه االإن�ساين واالجتماعي، ومبا ي�سمن لهم حدا اأدنى من احلق�ق 

االقت�سادية، بالن�سبة ملا يتقا�س�نه من اأج�ر وما يجب اأن يحظ�ن به من تغطية �سحية واجتماعية،

▪ مقرتح يرمي اإىل عدم ت�قيف ا�ستفادة كافلي االأطفال املهملني من التع�ي�سات العائلية، ب�سبب 
بل�غهم �سن التقاعد، اأ�س�ة مبا يجري به العمل فيما يخ�ص اأطفال ال�سلب،
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للأوالد  ي�رشف  الذي  املعا�ص  لالإبقاء على  ت�رشيعي  تدخل  اإجراء  على  العمل  اإىل  يرمي  ▪ مقرتح 
امل�سابني باإعاقة بعد زواجهم، الأن ا�ستفادتهم جتد �سندها يف عدم قدرتهم على اإعالة اأنف�سهم، وذلك من 

منطلق واجب التكافل والت�سامن الذي ه� عماد التغطية االجتماعية.

وهكذا، فم�ؤ�س�سة و�سيط اململكة املغربية جتتهد وتبدع، باحثة عن احلل�ل، لتك�ن يف م�ست�ى 
التطلعات، جميبة عن االنتظارات، اآتية مبا ي�سيف تراكما حمم�دا ملا حتقق من مكت�سبات.

وال بد لالإدارة اأن تك�ن م�اطنة، تدرك وتخل�ص يف اأداء ر�سالتها، خدمة للم�اطن، الذي يتعني اأن 
ت�سمن له اأمنا اإداريا يغطي كل املجاالت التي حتقق العي�ص الكرمي، واأن تت�رشف مبا ير�سخ لديه االإح�سا�ص 
عند  وت�سعفه  مل�ؤازرته،  وتهب  كرامته،  اإن�سانيته، وحتفظ  تراعي  التي  اإدارته،  ان�سغاالت  باأنه يف �سلب 
حاجته، وتت�سامن معه يف حلظات �سعفه، وت�سعى اإىل اإ�رشاكه يف خريات بالده، وترفع عنه حيف الف�ارق 
مرتكزات  التحامه ح�ل  يف  املجتمع  ق�ة  باأن  ت�ؤمن  ال  التي  املت�ح�سة،  التناف�سية  فيها  تت�سبب  قد  التي 

التكافل والعدالة االجتماعية.

*                        *

*
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نص المقـــــرر:

حمام   ،.......... االأ�ستاذ  دفاعهم  ب�ا�سطة  بعث�ا   ،.......... املرح�م  ورثة  ال�سادة  اإن  ''حيث 
اململكة،  اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط  ب�سكاية  الرباط،  بـ.............،  املخابرة معه  الرباط، اجلاعل حمل  بهيئة 
�سجلت لديها بتاريخ 11 ن�نرب 2013، يطلب�ن من خاللها التدخل لدى ال�سيد املحافظ على االأمالك 
العقارية ببطانة �سال ق�سد القيام باالإجراءات الالزمة لتحفيظ العقار العائد اإليهم اإرثًا م��س�ع املطلب عدد 
اأن �سدر قرار عن حمكمة اال�ستئناف  بعد  الكائن ب......................، وذلك   ،...../.......
بالرباط بتاريخ 28 اأبريل 2011 حتت عدد ..... ق�سى ب�سحة التعر�ص الذي تقدم�ا به واملقيد بتاريخ 

10 ن�نرب 2000؛

وحيث متت مكاتبة ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية التي اأفادت 
يف معر�ص ج�ابها امل�ؤرخ يف 26 دجنرب 2013، اأن املحافظ على االأمالك العقارية ب�سال-املدينة اأحال 
املطلب املذك�ر على املحكمة االبتدائية ب�سال، بناء على طلب من كتابة ال�سبط لدى نف�ص املحكمة، وذلك 

ل�سمه للملف العقاري عدد ...../...../...... املتعلق بق�سية خ�س�مهم ال�سادة ورثة ...........؛

وبنــــاء على ما تقدم؛

بتنفيذ حكم �سدر يف  العقارية  االأمالك  على  املحافظ  ال�سيد  اإلزام  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
م��س�ع تعر�ص على مطلب حتفيظ قطعة اأر�سية؛

1 -�سبق ن�رش هذا املقرر بالعدد ال�ساد�ص من جملة امل�ؤ�س�سة �ص: 83. 

تعليق على مقرر بعدم االختصاص
)1(

 صادر بتاريخ 06 غشت 2014 في الملف عدد: 13/4536
ذ. احل�سن �سيمو، م�ست�سار لدى و�سيط اململكة
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ه�  هل  العقارية،  االأمالك  على  املحافظ  ال�سيد  م�قف  طبيعة  تكييف  يقت�سي  االأمر  اإن  وحيث 
ت�رشف اإداري حم�ص، يدخل عند املنازعة فيه، فيما اأوكل للمحاكم االإدارية من اخت�سا�سات، اأم اأن االأمر 
يتعلق مبنازعة يف م�قف املحافظ، الذي ال يت�رشف كاإدارة اإزاء مرتفق، بل كم�ؤمتن على حق�ق املالك، 
وحتت م�س�ؤوليته، وبالتايل فاإن االأمر له �سلة بحق�ق االأغيار التي حدد لها امل�رشع املغربي م�ساراً خا�سًا 
وجهة  املعني�ن  االأطراف  فيها  يبدي  ت�اجهية  م�سطرة  من  بداية  االبتدائية،  املحكمة  اأمام  فيها  بالطعن 

نظرهم؛

وحيث اإن م�قف املحاكم االإدارية را�سخ ومت�اتر يف هذا املجال بالق�ل بعدم اخت�سا�سها؛

وحيث اإن النزاع ب�ساأن تعر�ص ال�رثة مازال معرو�سًا على الق�ساء )امللف عدد ..../..../....( 
اأمام ابتدائية �سال، من طرف ورثة .........؛

ال�ساد�سة من  املادة  اإليه امل�رشع يف  اأ�سار  اإطار ما  املنازعة خارج  اإنه لهذه املعطيات تعترب  وحيث 
الظهري املحدث للم�ؤ�س�سة، والتي تتحدث عن تنفيذ االأحكام ال�سادرة يف م�اجهة االإدارة، �سيما واأن 

ال�سع�بات التي اعرتت تنفيذها الزالت مطروحة على الق�ساء؛

ي�ستدعي  االأمر  فاإن  ال�رشيف،  الظهري  من  الذكر  �سالفة  للمادة  وتطبيقًا  ذكر،  ملا  اعتباراً  وحيث، 
الق�ل بعدم االخت�ســـــــــــــا�ص؛

وبنـــاء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ونظامها الداخلي، 
امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجلـــه:

فاإن و�سيط اململكـة:

- ي�رشح بعدم االخت�سا�ص؛

- ويقرر تبليغ الطرفني هذا املقرر، وحفظ امللف.

وحرر بالرباط، يف:  
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التعليـــــــــــــق:

ينبني هذا املقرر على اأ�سا�سني:

يتمثل يف  �سلبي  اإداري  قرار  ه�  العقارية، هل  االأمالك  على  املحافظ  م�قف  تكييف  اأولهمــــا: 
االمتناع عن تنفيذ مقرر ق�سائي؟ اأم ه� عبارة عن خدمة عم�مية اإدارية يت�رشف خاللها املحافظ كم�ؤمتن 
على حق�ق املالك حتت م�س�ؤوليته، وذلك طبقًا ملقت�سيات الظهري ال�رشيف ال�سادر يف 12 غ�ست 1913 

ب�ساأن التحفيظ العقاري، كما مت تعديله وتتميمه بالقان�ن رقم 14-07.

ن�سخة خمت�رشة،  والتي هي   ،2011 مار�ص   17 5 من ظهري  املادة  تطبيق مقت�سيات  وثانيـــــهما: 
التي حتدد اخت�سا�ص  االإدارية،  41.90 املحدثة مب�جبه املحاكم  القان�ن رقم  8 من  املادة  بت�رشف، من 
اأو  مغاربة  اعتباري�ن،  اأو  ذاتي�ن  اأ�سخا�ص  فيها  يت�رشر  التي  احلاالت  جميع  يف  بالنظر  فقط  امل�ؤ�س�سة 
اأجانب، من جراء اأي ت�رشف �سادر عن االإدارة، �س�اء كان قراراً �سمنيًا اأو �رشيحًا، اأو عماًل اأو ن�ساطًا 
من اأن�سطتها، يك�ن خمالفًا للقان�ن، خا�سة اإذا كان مت�سمًا بالتجاوز اأو ال�سطط يف ا�ستعمال ال�سلطة، اأو 

منافيًا ملبادئ العدل واالإن�ساف. 

 1 -بالن�سبة للأ�سا�ش االأول:

امل�ؤ�س�سة، بعد ما در�ست ال�سكاية، تبني لها اأن امل�ستكني اعتقدوا خطاأ اأن املحافظ على االأمالك 
العقارية امتنع عمداً ودون مربر عن التنفيذ، يف حني اأن ال�قائع تثبت خالف ذلك؛ اإذ اأن املحافظ اأحال 
امللف املتعلق مبطلب التحفيظ على كتابة �سبط املحكمة االبتدائية ل�سمه مللف عقاري رائج اأمامها بق�سد 
البت بحكم واحد يف جميع التعر�سات، والتعر�سات املقابلة، مما حدا مب�ؤ�س�سة و�سيط اململكة اإىل اعتبار 
ت�رشف املحافظ يدخل �سمن مهامه ال�ظيفية املحددة مبقت�سى ظهري 12 غ�ست 1913، وبالتايل يخ�سع 
ملقت�سيات املادة 96 منه التي تعطي احلق للم�ستكني يف الطعن اأمام الق�ساء العادي )املحكمة االبتدائية(.
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وهكذا �رشحت امل�ؤ�س�سة بعدم اخت�سا�سها لفائدة الق�ساء العادي؛ وذلك متا�سيًا مع ما داأب عليه 
الق�ساء االإداري، �سمن اجتهاداته، من اعتبار املحافظ على االأمالك العقارية يف االأ�سل �سلطة اإدارية2، 
تخ�له اتخاذ قرارات اإدارية معينة: اإيجابية، اأو �سلبية، تك�ن خا�سعة للطعن باالإلغاء اأمامه، لك�ن اال�ستثناء 
ه� عر�ص النزاع على الق�ساء العادي يف حاالت حمددة على �سبيل احل�رش، ومنها حالة الف�سل 96 من 

ظهري 12 غ�ست 1913 �سالف الذكر3، الذي ين�ص على ما يلي:

»يجب على المحافظ على األمالك العقارية، في جميع الحاالت التي يرفض فيها تقييد حق 

عيني، أو التشطيب عليه، أن يعلل قراره، ويبلغه للمعني باألمر.

يكون هذا القرار قاباًل للطعن أمام المحكمة االبتدائية التي تبت فيه مع الحق في االستئناف، 

وتكون القرارات االستئنافية قابلة للطعن بالنقض.«

 2 - بالن�سبة للأ�ســـا�ش الثانــــــي:

طبقت امل�ؤ�س�سة روح املادة : 5 من ظهري 17 مار�ص 2011 عمليًا دون ذكرها، باعتبار اأن ذلك 
اإداري خمالف  لي�ص هناك ت�رشف  اأنه  ال�سكاية  لها من خالل درا�سة  تاأكد  ملا  باب حت�سيل احلا�سل،  من 
للقان�ن، اأو مناٍف ملبادئ العدل واالإن�ساف؛ واأن ت�رشف املحافظ على االأمالك العقارية كان يف نطاق 
مهامه االإدارية الي�مية املخ�لة له مبقت�سى ظهري 12 غ�ست 1913 امل�ماأ اإليه اأعاله، واأنه حتى على افرتا�ص 
العادي  الق�ساء  اإىل  يلجاأ  اأن  امل�ستكي  فقد كان على  الذكر  اآنفة   96 املادة  مقت�سيات  املحافظ خرق  اأن 

)املحكمة االبتدائية(، ولي�ص م�ؤ�س�سة و�سيط اململكـــــــــــــــة.

ويالحظ اأن امل�ؤ�س�سة مل ت�رشح بعدم االخت�سا�ص فقط لهذه العلة، واإمنا اأي�سًا لعلة اأخرى لها عالقة 
بالفقرة االأوىل من املادة ال�ساد�سة من ظهري 17 مار�ص 2011 التي تن�ص على االآتي:

 26 2014، ال�سفحات من  الباب م�ؤلف ذ: املنت�رش الداودي: »الق�ساء االإداري، م�سرية متط�رة« طبعة  2 - انظر يف هذا 

اإىل 29.

3 - انظر القرار رقم 400 ال�سادر بتاريخ: 2000/3/9 عن الغرفة االإدارية باملجل�ص االأعلى �سابقا )حمكمة النق�ص حاليا(، 

امل�سار اإليه يف امل�ؤلف �سالف الذكر �ص 26.
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"ال يج�ز لل��سيط، اأو ال��سطاء اجله�يني النظر يف الق�سايا التالية:

▪ التظلمات الرامية اإىل مراجعة حكم ق�سائي نهائي؛

▪ ال�سكايات املتعلقة بالق�سايا التي وكل البت فيها للق�ساء ليتخذ فيها ما يلزم من اإجراءات اأو مقررات 
طبقاً للقانون؛

▪ الق�سايا التي تدخل يف اخت�سا�ص املجل�ص ال�طني حلق�ق االإن�سان..."

*                        *

*





نماذج من مقررات

 صادرة عن

 وسيط المملكة
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االستفادة من منح التعليم العالي

باستيفاء  رهين  بالخارج  الدراسة  لمتابعة  التعليم  منح  من  االستفادة 
المرشحين لمجموعة من الشروط، تكون خاضعة لمسطرة معينة، ومحددة قانونا؛

مقرر بالتوجيه

صادر بتاريخ: 27 أكتوبر 2016

ملف عدد: 15/8790 

ابنته  عن  نيابة  ب�سكاية  بعث  الناظ�ر،   ،.………… عن�انه   ،……… ال�سيد  اإن  حيث 
……… اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 19 اأكت�بر 2015، يتظلم مبقت�ساها من عدم 

ا�ستيفائها  رغم  13" بفرن�سا  "باري�ص  بجامعة  درا�ستها  ملتابعة  اجلامعية  املنحة  من  اال�ستفادة  من  متكينها 
لكافة ال�رشوط املطل�بة، طالبا التدخل ق�سد رفع ال�رشر الالحق بابنته؛

ج�ابها  يف  فاأكدت  االأطر  وتك�ين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مكاتبة  متت   وحيث 
امل�ؤرخ يف 16 مار�ص 2016، اأن امل�سطرة اجلاري بها العمل من اأجل اال�ستفادة من املنح ملتابعة الدرا�سة 
�سلك  اأو  املا�سرت،  �سلك  من  الثانية  ال�سنة  اأو  املهند�سني،  ب�سلك  امل�سجلني  الطلبة  على  تقت�رش  باخلارج 
اأنظار  للدرا�سة على  لعر�سها  �سنة  �ستنرب من كل  يتم تقدمي طلبات اال�ستفادة خالل  اأن  الدكت�راه، على 
اللجنة املخت�سة بتخ�يل املنح، التي تق�م بانتقاء املرت�سحني ح�سب التخ�س�سات ذات االأول�ية التي ترى 

ال�زارة جدوى ت�سجيعها ا�ستجابة حلاجيات البالد؛
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وحيث اأ�سافت املجيبة اأنه يتعني على ابنة املعني باالأمر يف حالة ا�ستيفائها لل�رشوط املن�س��ص عليها 
اأعاله فيما يخ�ص اال�ستفادة من املنحة ملتابعة الدرا�سة باخلارج، ربط االت�سال بامل�سالح املخت�سة باملنح 

باملكتب ال�طني لالأعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية ق�سد القيام باملتعني؛ 

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة اأبلغت امل�ستكي بتاريخ 06 اأبريل 2016 مب�سم�ن ج�اب االإدارة، فلم يبعث 
باأي رد يف امل��س�ع؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل امل�ؤ�س�سة من اأجل متكني ابنة امل�ستكي من اال�ستفادة من املنحة 
ملتابعة درا�ستها بالديار الفرن�سية؛

وحيث اإن اال�ستفادة من منح التعليم ملتابعة الدرا�سة باخلارج رهني با�ستيفاء املر�سحني ملجم�عة 
اال�ستفادة  من  باالأمر  املعنية  ولتمكني  وبذلك  قان�نا،  وحمددة  معينة،  مل�سطرة  وخا�سعة  ال�رشوط،  من 
منها، يتعني عليها ربط االت�سال بامل�سالح املخت�سة باملنح باملكتب ال�طني لالأعمال اجلامعية االجتماعية 

والثقافية، ومدها بال�ثائق املطل�بة ليتاأتى لها درا�سة الطلب على �س�ء املعايري امل��س�عة؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛ 

الأجله؛
 فاإن و�سيط اململكة:

- ي�جه املعني باالأمر اإىل ربط االت�سال بامل�سالح املخت�سة باملنح باملكتب ال�طني لالأعمال اجلامعية 
االجتماعية والثقافية من اأجل مدها بال�ثائق املطل�بة لتتاأتى درا�سة اإمكانية ا�ستفادة ابنته من منحة التعليم 

العايل؛
االأطر،  وتك�ين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  كل  اإىل  املقرر  هذا  بتبليغ  وياأمر،   -

وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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تنقيط الموظفين

التنقيط هو تجسيد لتقييم اإلدارة لمردودية الموظف وعطاءاته وكيفية انجاز 
األشغال المنوطة به، وهو وسيلة تعتمد في كل مكافأة واستحقاق، لترتيب اآلثار عن 
المجهود المبذول، وعن االنضباط والتفاني المفروضين في الممارسة اليومية للوظيفة؛

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ : 27 أكتوبر 2016

ملف عدد : 16/10579

حيث اإن ال�سيد ، عن�انه ……….، العي�ن، تقدم ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت 
لدى مندوبيتها بالعي�ن بتاريخ 12 غ�ست 2016، يعر�ص فيها باأنه مت تعيينه باجلماعة احل�رشية الآ�سفي، 
ليتم اإحلاقه باجلماعة احل�رشية لطرفاية بناء على طلبه مب�جب القرار ال�سادر حتت عدد 500 بتاريخ 19 
فرباير 2007، ملدة اأق�ساها ثالث �سن�ات قابلة للتجديد، اإال اأن اجلماعة امللحقة قامت بتاريخ 19 دجنرب 
2013 باإعادة قرار اإحلاقه اإىل اجلماعة احل�رشية االأ�سلية دون الت�قيع عليه لعدم كفاية االإمكانيات املالية، 

ملتم�سا التدخل من اأجل ت�س�ية و�سعيته االإدارية؛ 

على  امل�ؤ�س�سة  مندوبية  عملت  باالأمر،  املعني  �سكاية  بخ�س��ص  املعل�مات  بع�ص  وال�ستكمال 
يتقا�سى  باأنه الزال  2016، �رشح خاللها  24 غ�ست  بتاريخ  انعقدت  امل�ستكي جلل�سة بحث  ا�ستدعاء 
بتاريخ  ال�سادرة  الداخلية  وزارة  دورية  مقت�سيات  من  ي�ستفيد  اأنه  كما  منتظم،  ب�سكل  ال�سهرية  اأجرته 
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26 يناير 1990 التي تن�ص على احلاق الفئة التي ينتمي اإليها مبقر �سكناهم االأ�سلية، يف حني اأن و�سعيته 

االإدارية مت�قفة ب�سبب عدم تنقيطه منذ �سنة 2007، م��سحا باأنه بعد ات�ساله مب�سالح وزارة الداخلية مت 
اخباره باأنها طالبت عمالة اإقليم اآ�سفي باإجراء بحث يف امل��س�ع، وم�افاتها بالناجت؛

وبناء على ما تقدم؛

و�سعيته  ت�س�ية  اأجل  من  لطرفاية  احل�رشية  اجلماعة  لدى  التدخل  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
االإدارية بتنقيطه خالل الفرتة املمتدة من تاريخ ت�قيعها على قرار االإحلاق اإىل غاية اإنهائه؛

لكن، حيث اإن امل�ستكي يقر باأنه يف اإجازة مفت�حة، واأنه ال يق�م باأي عمل اإداري فعلي؛

االأ�سغال  اجناز  وكيفية  وعطاءاته  امل�ظف  ملردودية  االإدارة  لتقييم  جت�سيد  ه�  التنقيط  اإن  وحيث 
وعن  املبذول،  املجه�د  عن  االآثار  لرتتيب  وا�ستحقاق،  مكافاأة  كل  يف  تعتمد  و�سيلة  وه�  به،  املن�طة 
املت�ا�سل،  باحل�س�ر  اإال  يتاأتى  ال  وهذا  لل�ظيفة،  الي�مية  املمار�سة  يف  املفرو�سني  والتفاين  االن�سباط 
وبالعمل الفعلي، وهي اأم�ر غري مت�فرة يف نازلة احلال، مما ترى معه امل�ؤ�س�سة عدم م�ا�سلة تدخلها لدى 

االإدارة، وبالتايل الق�ل برد الطلب؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:
- ي�رشح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ املقرر اإىل امل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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رخصة سياقة سيارات األجرة

يعتبر من  األجرة،  سيارات  لسائقي  الثقة  للحصول على رخصة  معايير  وضع 
مناهج الحكامة الجيدة؛

تبريرا  لها  تجد  جدية،  ضوابط  على  مؤسسة  المعايير  هذه  تكون  أن  المفروض 
منطقيا يوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة؛

مقرر بحفظ الملف
صادر بتاريخ: 27 أكتوبر 2016

ملف عدد: 15/8693 

حيث حيث اأن ال�سيد ..........، عن�انه ............، اأبي اجلعد، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة 
و�سيط اململكة، �سجلت بها تاريخ 26 يناير2015، يتظلم مبقت�ساها من عدم م�افقة ال�سلطات االإدارية 
باأبي اجلعد على متكينه من رخ�سة الثقة، رغم �سبقه احل�س�ل عليها من طرف امل�سالح التابعة ل�الية جهة 
العي�ن ب�جدور ال�ساقية احلمراء، م��سحا اأنه بعد اال�ستف�سار عن االأ�سباب الكامنة وراء عدم اال�ستجابة 
ملطالبة متت اإفادته ب�ج�د قرار عاملي يق�سي بت�سليم الرخ�سة املذك�رة لالأ�سخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم 

ما بني 25 و60 �سنة؛
وحيث اأفادت املفت�سية العامة لالإدارة الرتابية ب�زارة الداخلية يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 21 دي�سمرب 
2015، اأن معاجلة طلب امل�ستكي املتعلق باحل�س�ل على الرخ�سة املذك�رة رهني بالزيادة يف عدد رخ�ص 

�سيارات االأجرة من ال�سنف الثاين امل�ستغلة يف مدينة اأبي اجلعد، والتي يبلغ عددها 19 واحلال اأن هناك 
75 رخ�سة الثقة؛
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وحيث اإنه، بعد تبليغ فح�ى ج�اب االإدارة للم�ستكي بتاريخ 03 فرباير 2015، مل يعمل على 
االدالء للم�ؤ�س�سة باأي جديد ب�ساأن م��س�ع �سكاية؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن طلب يهدف اإىل التدخل لدى االإدارة ق�سد متكني امل�ستكي من رخ�سة الثقة؛

وحيث ات�سح اأن االإدارة و�سعت معايري يتم بناء عليها منح رخ�سة الثقة، وقد مت االعتماد فيها على 
معطيات يتاأتى معها ح�سن تدبري خدمة النقل احل�رشي؛

التي  التقديرية  ال�سلطة  لتحديد و�سبط  املناهج اجليدة، وذلك  يعترب من  املعايري  اإن و�سع  وحيث 
تخ�ل لكل جهة اأناط بها امل�رشوع �سالحية ترخي�ص اأو منح ميزة؛

وحيث اإن املفرو�ص اأن تك�ن هذه املعايري م�ؤ�س�سة على �س�ابط جدية جتد لها تربيرا منطقيا ي�ازن 
بني امل�سلحة العامة وامل�سالح اخلا�سة؛

وحيث اإن حتديد �سقف لعدد رخ�ص الثقة ل�سيارة االأجرة معق�ل وتفر�سه متطلبات �س�ق ال�سغل، 
ويرتبط كذلك ب�سن املعني بهذه لرخ�سة؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة، وبعد وق�فها على معطيات هذه النازلة، وعلى التربير الذي اعتمدته االإدارة 
يف رد طلب امل�ستكي احلايل، ال ترى فيه اإخالال ي�ست�جب م�ا�سلة تدخلها، مما يتعني معه حفظ امللف؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة؛
-ي�رشح بحفظ امللف؛

-وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من املفت�سية العامة لالإدارة الرتابية ب�زارة الداخلية، 
وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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احتالل الملك العام

 الرخصة إلحتالل الملك العام، تبقى في جميع األحوال رخصة مؤقتة يحق 
للسلطة المختصة سحبها كلما اتضح لها أن في استمراراها مسا باألمن أو السالمة، 

أو النظام، أو بالخدمات المرفقية؛

مقــــرر برد الطلب
صادر بتاريخ: فاتح نونبر 2016

ملف عدد: 15/7762 

حيث اإن ال�سيدة ………..، عن�انها ………..، اجلديدة، بعثت ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط 
اململكة، �سجلت بها بتاريخ 7 اأبريل 2015، تتظلم مبقت�ساها من القرار ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص اجلماعة 
احل�رشية ملدينة اجلديدة بتاريخ 3 فرباير 2015، القا�سي باإلغاء رخ�سة ا�ستغالل امللك العم�مي امل�ؤقت 
املمن�حة لها لبيع املالب�ص، م��سحة اأن هذا القرار اأ�رش بها، خا�سة و اأنها الكفيلة البنها املعاق حركيا، 
ن�ساطها  مت�يل  اأجل  من  اإليه  جلاأت  والذي  ذمتها،  يف  املتخلد  املايل  القر�ص  تبعات  حتملها  اإىل  اإ�سافة 
أ�سباب الكامنة وراء االجراء 

وحيث التم�ست الطالبة العمل على اإيجاد ال�سيغة املالئمة من اأجل متكينها من الرخ�سة، وذلك 
وفقا لل�س�ابط القان�نية املعم�ل بها يف هذا االطار؛

وحيث اأفاد ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رشية ملدينة اجلديدة يف ج�ابه امل�ؤرخ يف 27 ماي 2015، اأن 
�سبب اإلغاء رخ�سة ا�ستغالل امللك العم�مي امل�ؤقت املمن�حة للم�ستكية راجع اإىل ت��سله بعدة �سكايات 
من جمعية الفرات للعمال املت�رشرين من حرب اخلليج، وذلك لعدم احرتامها للم�ساحة املحددة لها يف 

مرت مربع واحد، واإغالقها للمنفذ الرئي�سي ملحل امل�ستكي؛

التجاري، م�سيفة اأنها ربطت االت�سال باملجل�ص املذك�ر من اأجل معرفة اال

املتخذ يف حقها، مت اإخبارها باأن امل�سمى................  تقدم ب�سكاية يدعي ت�رشره من ن�ساطها التجاري؛
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وحيث اإنه بعد تبليغ فح�ى ج�اب االإدارة للم�ستكية بتاريخ 28 اأكت�بر 2015، مل تعمل على 
االدالء باأي جديد ب�ساأن م��س�ع �سكايتها؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى االإدارة ق�سد ال�رشر االحق بامل�ستكية جراء �سدور قرار 

باإلغاء رخ�سة ا�ستغالل امللك العم�مي امل�ؤقت املمن�حة لها لبيع املالب�ص،
وحيث اإن ما دفع االإدارة اإىل اتخاد القرار املتظلم منه ي�ستند اإىل تظلم اأحد التجارة الذي ت�رشر 
لها  املمن�حة  امل�ساحة  جتاوزها  ب�سبب  وذلك  ملحله،  امل�ؤدي  الرئي�سي  املنفذ  باإغالق  امل�ستكية  قيام  من 
االأح�ال  جميع  يف  تبقى  العام  امللك  باحتالل  الرخ�سة  اإن  وحيث  التجاري؛  ن�ساطها  يف  ال�ستغاللها 
رخ�سة م�ؤقتة يحق لل�سلطة املخت�سة �سحبها كلما ات�سح لها اأن يف ا�ستمرارها م�سا باالأمن اأو امل�ساحة، اأو 

النظام اأو باخلدمات املرفقية؛
وحيث اإىل جانب ذلك، فاإن االأمر الذي ميكن اأن ي�ستنتج عن كل مقرر يف امل��س�ع، �س�ف لن 
ينح�رش مداه فيما بني امل�ستكية واالإدارة، بل اإىل الغري الذي قد ت�رشر، وذلك فاإن النظر يف هذا النزاع ال 
ميكن البت فيه اإال من خالل م�سطرة ت�اجهية، تبدي فيها �سائر اأطراف املنازعة اأوجه دفاعها، وه� ما 

يخرج عن نطاق �سالحيات امل�ؤ�س�سة؛
وحيث، بناء على ذلك، فاإن امل�ؤ�س�سة  ال ترى ما  ي�ستدعي م�ا�سلة  تدخلها، وبالتايل تقرر رد الطلب؛
وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله؛
فاإن و�سيط اململكة؛

- ي�رشح برد الطلب؛
- وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من  ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رشية ملدينة اجلديدة، 

وامل�ستكية.
وحرر بالرباط، فـي:
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اإلشراف على القيمين الدينيين

مهام  على  مشرف  حكومي  كقطاع  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 
يفرضه  ما  واتخاذ  بها،  المكلفين  عطاءات  تقييم  صالحية  لها  الدينيين،  القيمين 

الموقف لضمان وتأمين رسالة المساجد؛

مقرر بحفظ الملف 

صادر بتاريخ : 02 نونبر 2016

ملف عدد : 14/6078

حيث اإن ال�سيد ............، عن�انه ...........، جماعة املعا�سات، اإقليم اآ�سفي، �سجلت بها 
بتاريخ 24 ي�ني� 2014، يتظلم مب�جبها من وزارة االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية لت�قيف �رشف راتبه 
ال�سهري، م��سحا اأنه ي�سغل مهمة مراقب م�ساعد منذ اأبريل 2009 مب�سجد مركز خمي�ص اأوالد احلاج، 
ثم جماعة  الغيات  بدءا من جماعة  مرات  لعدة  مقر عمله  تغيري  تتمثل يف  لعدة جتاوزات  يتعر�ص  واأنه 
اآ�سفي،  اإىل مدينة  اأراد ال�سيد الرئي�ص نقله  الث�ابت ثم جماعة املع�سات ثم جماعة اأوالد �سلمان واأخريا 
ونظرا لغالء املعي�سة وعدم ت�فره على مقر لل�سكن بهذه املدينة التم�ص العدول عن هذا القرار اإال اأنه رغم 

امل�ساعي املبذولة مل يت��سل الأي نتيجة؛ 

 ،2015 30 مار�ص  اأفادت وزارة االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية، يف ج�ابها امل�ؤرخ يف  وحيث 
اأنها قررت اإنهاء تكليف امل�ستكي بعدما ثبت لديها اأنه ال يق�م باملهام املن�طة به على ال�جه املطل�ب، وال 

ينفذ التعليمات امل�جهة اإليه رغم ا�ستف�ساره وتنبيهه؛
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وحيث اإنه بتاريخ 10 اأبريل 2015 مت اإ�سعار امل�ستكي مب�سم�ن ج�اب االإدارة، ومل تت��سل منه 
امل�ؤ�س�سة باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد رفع ال�رشر الالحق بامل�ستكي جراء اإيقاف 
�رشف راتبه؛

لكن، حيث اإن االأمر يتعلق باإجناز مهام ذات �سلة بامل�ساجد وبال�سعائر الدينية وما يتطلبه االأمر من 
احلفاظ عليها؛

له  املهام  هذه  على  م�رشف  حك�مي  كقطاع  االإ�سالمية  وال�س�ؤون  االأوقاف  وزارة  اإن  وحيث 
�سالحية تقييم عطاءات املكلفني بها، واتخاذ ما يفر�سه امل�قف ل�سمان وتاأمني ر�سالة امل�ساجد وبالتايل 

ترتيب االآثار القان�نية عما ي�سل اإىل علمها بعد التحريات طبعا والتاأكد منها؛

وحيث ما دام اأن امل�ستكي مل يدل مبا يفيد اأن االإدارة حادت عن امل�رشوعية وانحرفت عن اإعمال 
�سلطتها، فاإن امل�ؤ�س�سة ال ترى ما يربر تدخلها، وبالتايل تقرر حفظ امللف؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجــــله:

فاإن و�سيط اململكة: 

- ي�رشح بحفظ امللف؛  

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل  من وزارة االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية، وامل�ستكي.

 وحرر بالرباط، فـي:
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األجر مقابل العمل

االستفادة من رخص المرض تخضع لضوابط حددها القانون والمراسيم التطبيقية، 
ويتعين التقيد بها ليتأتى لإلدارة بسط رقابتها؛ 

بين  عالقة  لكل  القانونية  الناحية  من  التزام  محل  هو  العمل،  مقابل  األجر  مبدأ 
طرفين ينظمها القانون؛

مقرر برد الطلب 

صادر بتاريخ : 03 نونبر 2016

ملف عدد : 15/7358

 ،.…… ال�سغل حتت رقم  واإنعا�ص  املهني  التك�ين  ……..، مك�نة مبكتب  ال�سيدة  اإن  حيث 
عن�انها……….، الدارالبي�ساء، تقدمت ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت مبندوبيتها بجهة 
16 فرباير2015، تتظلم مبقت�ساها من ال�رشر الالحق بها جراء االقتطاع  بتاريخ  البي�ساء-�سطات  الدار 
الذي طال راتبها ال�سهري ابتداء من �سهر �ستنرب 2014 اإىل غاية الن�سف من �سهر اأكت�بر �سنة 2014، 

رغم اإدالئها ب�س�اهد طبية تربر تغيبها عن العمل؛

وحيث اأفاد مكتب التك�ين املهني واإنعا�ص ال�سغل ب�ا�سطة كتابه امل�ؤرخ يف 22 اأبريل 2015، اأن 
تعامل اإدارة مركب التك�ين احلي املحمدي- الربن��سي مع و�سعية العار�سة مل ي�سبه اأي خرق تنظيمي 
ب�سهادة طبية مدتها ع�رشة   2014 �ستنرب   8 بتاريخ  اأدلت عن طريق زوجها  اأنها  اعتبار  قان�ين، على  اأو 
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اأيام)10( تبتدئ من 5 اإىل 14 �ستنرب 2014، علما اأن اإدالئها بهذه ال�سهادة كان خارج االآجال القان�نية 
)داخل اأجل 48 �ساعة(، وبعد غيابها عن عملها ملدة ثالثة اأيام، وهذا ما اعترب خرقا قان�نيا يف م�سطرة 
تدبري االإجازات لدواع �سحية، اأر�سلت بعد ذلك �سهادة طبية ثانية مدتها 15 ي�ما، ممتدة من 15 اإىل 29 

�ستنرب 2014، ثم �سهادة طبية ثالثة مدتها 15 ي�ما، ممتدة من 29 �ستنرب اإىل 13 اأكت�بر 2014 ؛

املر�سية  االإجازة  فرتات  خالل  با�ستمرار  مت�اجدة  ل�حظت  امل�ستكية  اأن  املجيب  اأ�ساف  وقد 
املذك�رة، مب�سالح املديرية اجله�ية للمكتب بالدارالبي�ساء لغر�ص اإداري، وهي فرتات اإجازات مر�سية 
ت�ست�جب متابعة العالج والنقاهة اأو زيارة الطبيب املعالج، ع��ص العمل على ق�ساء االأغرا�ص االإدارية 
تام  احرتام  بها يف  القيام  ت�ست�جب  االإدارية  االإجراءات  هذه  اأن  علما  املتدربني،  م�سالح  على ح�ساب 
للت�سل�سل االإداري، كما اأن امل�ستكية �سبق لها اأن تقدمت بطلب لالنتقال اإىل املعهد املتخ�س�ص للتكن�ل�جيا 
التطبيقية العنق بتاريخ 8 ماي 2014، اإال اأن انطالقة امل��سم التك�يني وعدم وج�د من يع��سها مبعهد 
اإليها كمك�نة، حال دون تلبية طلبها يف ال�سنة التك�ينية الراهنة، مما  التعيني االأ�سلي، وحاجة امل�ؤ�س�سة 

تعذر معه اال�ستجابة لطلبها ؛

  وحيث خل�ست االإدارة اإىل اأن االإجازات املر�سية مل ت�ستعمل لغاية العالج، وه� ما يعترب تعطيال 
القان�نية  املقت�سيات  على  وتاأ�سي�سا  التك�ين،  من حقهم يف  للمتدربني  العم�مي وحرمانا  املرفق  لعمل 
املعم�ل بها يف جمال التغيب لدواع �سحية، فاإنه مل يتم قب�ل ال�س�اهد الطبية التي اأدلت بها، ومت خ�سم 

اأجر االأيام املذك�رة من راتبها ال�سهري اإعماال لقاعدة "االأجر مقابل العمل"؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة �سلمت للمعنية باالأمر �س�رة من م�سم�ن ج�اب االإدارة املعنية بتاريخ 14 
ي�لي�ز2015 بعد اأن تعذر عليها الت��سل به عن طريق الربيد، وذلك مبقت�سى اإ�سهادها يف امل��س�ع، فلم 

تت��سل منها ما يخالف ما جاء يف ج�اب االإدارة ؛

وبناء على ما تقدم:

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل رفع ال�رشر الالحق بامل�ستكية، جراء االقتطاع الذي 
طال راتبها ال�سهري خالل الفرتة املمتدة من �ستنرب اإىل غاية الن�سف من اأكت�بر �سنة 2014، رغم اإدالئها 

ب�س�اهد طبية تربر تغيبها عن العمل؛
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وحيث اإن اال�ستفادة من رخ�ص املر�ص تخ�سع ل�س�ابط حددها القان�ن واملرا�سيم التطبيقية، يتعني 
التقيد بها ليتاأتى لالإدارة ب�سط رقابتها، وه� ما مل يتم االلتزام به ح�سبما عاينته االإدارة، االأمر الذي مل 

تدح�سه امل�ستكية، مما تبقى معه االإجراءات التي رتبتها االإدارة تدخل يف نطاق ما ه� خم�ل لها ؛

وحيث اإن مبداأ االأجر مقابل العمل، الذي ه� حمل التزام من الناحية القان�نية لكل عالقة قان�نية 
بني طرفني مهما كانت طبيعتها تعاقدية ونظامية، والذي اعتمدته االإدارة املتظلم منها يف االقتطاع من 
راتب امل�ستكية، يجد �سنده الت�رشيعي يف اإطار الظهري ال�رشيف رقم 1.58.008 ال�سادر بتاريخ 24 فرباير 

1958 ب�ساأن النظام االأ�سا�سي لل�ظيفة العم�مية ؛

وحيث اإنه اأمام هذه املعطيات، فاإن امل�ؤ�س�سة مل تقف على اأي اإخالل ي�ست�جب م�ا�سلة تدخلها، 
مما ترى معه الق�ل برد الطلب؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله ؛ 

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رشح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من ال�سيد املدير العام ملكتب التك�ين املهني واإنعا�ص ال�سغل، 
وامل�ستكية. 

وحرر بالرباط، فـي:
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وجوب التزام تصاميم التهيئة بمبادئ العدالة العقارية

يجب أن يطبع العدل واإلنصاف تصاميم التهيئة لتحقيق عدالة عقارية يتجلى 
فيها التضامن، والتشارك ، والموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة؛

متكامل  منظور  نطاق  في  تكون  أن  يجب  العمراني،  التوسع  إلى  الحاجة 
ببيئة  التمسك  االعتبار  بعين  تأخذ  وبشرية،  واجتماعية  اقتصادية  تنمية  لتحقيق 
نظيفة ومجال متناسق، على أال يكون ما تم االنتهاء إليه من مقاربات وباال على 

بعض المالكين؛

يجب أال تترك الفرصة ليتسرب االعتقاد إلى المعنيين بأن واضع التصميم 
يتعامل بتمييز أو بمحاباة في انتقاء أوعية التخصيصات؛

مقرر بحفظ الملف
صادر بتاريخ : 03 نونبر 2016

ملف عدد : 16/10512

ممثلها  ب�ا�سطة  تقدمت  طنجة،   ،............ بــ  مقرها  الكائن   ،»  ……  « �رشكة  اإن  حيث 
بتاريخ  احل�سيمة  تط�ان  طنجة  بجهة  مبندوبيتها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية  القان�ين 
 G/.... 03 غ�ست 2016، تعر�ص مبقت�ساها اأنها متلك العقار امل�سمى "ري�ص" ذو الر�سم العقاري عدد

الكائن بدوار الزياتن بطنجة، البالغ م�ساحته 1 هكتار و96 اآر و22 �سنتيار، وجتري اال�ستعدادات ل��سع 
الثانية الحت�سان  للمرة  اأعاد تخ�سي�ص عقاره  اأنه  يتبني من االطالع على م�رشوعه  تهيئة جديد  ت�سميم 
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الدوريتني  وكذا  بالتعمري،  املتعلق   90-12 القان�ن  من   28 املادة  اأن  رغم  عم�مية،  ومرافق  جتهيزات 
ال�زاريتني لكل من ال�سيد وزير ال�سكنى والتعمري واإعداد الرتاب ال�طني عدد 20469 بتاريخ 10 دجنرب 
2012، وال�سيد وزير التعمري واإعداد الرتاب ال�طني عدد 2875 بتاريخ 16 مار�ص 2016 تن�سان على 

انتهاء االآثار املرتتبة عن انتهاء املنفعة العامة مبرور ع�رش �سن�ات على التخ�سي�ص االأول، وال ميكن اإعادة 
فرتة  اأثناء  املخت�سة  امل�سالح  لدى  امل��س�ع  يف  بتعر�ص  تقدمت  اأنها  م�ؤكدة  عم�مي،  الرتفاق  ر�سده 

البحث العم�مي، دون اأن تت��سل الأي نتيجة اإىل غاية تاريخه ؛

ي�ني�   13 بتاريخ  لطنجة  احل�رشية  ال�كالة  املعل�مات �سادرة عن  ببطاقة  امل�ستكية  اأدلت  وحيث 
2016 حتت عدد 1231، تفيد اأنه ح�سب مقت�سيات م�رشوع ت�سميم تهيئة اجلماعة احل�رشية لطنجة، فاإن 

العقار خم�س�ص الحت�سان مرافق وجتهيزات عم�مية ؛

التظلمات  من  بعدد كبري  ارتباطه  باعتبار  امل��س�ع،  الت��سيحات يف  من  املزيد  اإلقاء  اإىل  و�سعيا 
املت��سل بها يف ذات الت�سكي، مت بتاريخ 22 ي�ني� 2016 اال�ستماع اإىل ال�سيد .........، نائب رئي�ص 
احتاد املنع�سني العقاريني بطنجة، الذي اأفاد اأن م�رشوع ت�سميم التهيئة للمدينة �سابته خروقات تتجلى يف 
اإعادة تخ�سي�ص بع�ص القطع االأر�سية الحت�سان مرافق عم�مية، رغم اأنها كانت خم�س�سة لنف�ص الغر�ص 
يف ت�سميم التهيئة ال�سابق الذي انتهت االآثار املرتتبة عنه يف �سنة 2013، دون اإحداث تلك التجهيزات ؛

وبناء على ما تقدم:

ال�كالة  عليه  �ستقدم  ما  بامل�ستكية، جراء  �سيلحق  الذي  ال�رشر  رفع  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
احل�رشية لطنجة يف ت�سميم التهيئة التي هي ب�سدد اإجنازه، بتخ�سي�ص عقارها من جديد، يف اإطار م�رشوع 

ت�سميم التهيئة ملدينة طنجة، الإحداث مرافق وجتهيزات عم�مية ؛

امل�ستكية،  الذي خ�س�ص، على حد ق�ل  فيه،  املنازع  التهيئة  اأن ت�سميم  للم�ؤ�س�سة  يتبني  وحيث 
ال�سيغة،  بل�رته على  بعد  تتم  االإف�ساح عنه، ومل  عقارها الإحداث مرافق عم�مية ه� جمرد م�رشوع مت 

وطبقا للم�سار الذي ارت�ساه امل�رشع من خالل امل�سادقة عليه ون�رشه ؛

ت�سميم  م�رشوع  على  تعر�سها  تقدمي  اإىل  بادرت  حق�قها،  على  وحفاظا  امل�ستكية،  اإن  وحيث 
التهيئة ملدينة طنجة بتاريخ 23 فرباير 2016 ؛
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وحيث اإنه، اأمام هذه احلالة، ومادام ت�سميم التهيئة الزال جمرد م�رشوع ومل تتم بعد امل�سادقة عليه، 
فاإن امل�ؤ�س�سة ال ترى ما ي�ست�جب تدخلها حاليا، مادام اأنها مل تقف بعد على ما رتبته االإدارة من اآثار على 
تعر�ص امل�ستكية، كل ذلك مع التحفظ ب�ساأن ما قد يك�ن للمالك من حق�ق جراء اإلزامهم بذلك امل�رشوع 

على امتداد �سنة من تاريخ اختتام البحث العلني؛

وحيث مع ذلك، ويف نطاق ما ميكن اتخاذه من اإجراءات ا�ستباقية للت�سدي لكل ت�جه غري قان�ين 
من طرف االإدارة، ال �سيما واأن ت�سميم التهيئة بعد امل�سادقة عليه ون�رشه، �ستك�ن له انعكا�سات جد �سلبية 
ارتاأت االإدارة تخ�سي�ص عقاراتهم الرتفاقات عم�مية، وال ميكن رفع ما قد  الذين  على بع�ص املالك، 
يطالهم من اأ�رشار بالعدول عن الت�سميم اأو التنازل عن ا�ستعمال املرفق طيلة الع�رش �سن�ات، فاإن امل�ؤ�س�سة 
ترى، يف نطاق ما يجب اأن يطبع ت�ساميم التهيئة من اإن�ساف وعدل، اأن تلتزم االإدارة بالتقيد بالتطبيق 
ال�سليم للقان�ن يف روحه واأبعاده، واأن تنت�رش ملبادئ اأ�سا�سية لتحقيق عدالة عقارية يتجلى فيها الت�سامن 

والت�سارك وامل�ازنة بني امل�سالح العامة وامل�سالح اخلا�سة ؛

منظ�ر  نطاق  تك�ن يف  اأن  العمراين، يجب  الت��سع  اإىل  احلاجة  اأن  من  تنطلق  اأن  عليها  وحيث 
وجمال  نظيفة  ببيئة  التم�سك  االعتبار  بعني  تاأخذ  وب�رشية  واجتماعية  اقت�سادية  تنمية  لتحقيق  متكامل 
اإليه من مقاربات وباال على بع�ص املالكني، كما يجب عليها اأال  متنا�سق، على اأال يك�ن ما مت االنتهاء 
ترتك الفر�سة ليت�رشب االعتقاد اإىل املعنيني باأن وا�سع الت�سميم يتعامل بتمييز اأو مبحاباة يف انتقاء اأوعية 
التخ�سي�سات، لتجنيب البع�ص االإ�سهام فيها واإثقال البع�ص بال�سكل الذي قد يفقدهم عقارهم ب�سبب ما 
يتم االإقدام عليه من نزع امللكية، اأو غل الت�رشف يف االأمالك اأو اإخ�ساعها الإكراهات تنق�ص من قيمتها ؛

اإىل جانب ذلك، ومن منطلق اهتمام امل�ؤ�س�سة مب��س�ع ت�ساميم التهيئة، وما يت�لد  اإنه،  وحيث 
عنه من حاالت االنزعاج واالن�سغال، اإن مل نقل اال�ستياء، وا�ستح�سارا ملا و�سلت اإليه امل�ؤ�س�سة، بتعاون 
مع وزارة التعمري و�سيا�سة املدينة من ت�جيه مذكرة وزارية ملديري ال�كاالت احل�رشية واملفت�سني اجله�يني 
ق�سد التقيد باملقت�سيات القان�نية ذات ال�سلة بت�ساميم التهيئة، وما دام االأمر يف نطاق االإعداد، ترى من 
الالئق التذكري ببع�ص املقت�سيات، وذلك لطبع امل�رشوع مبا ينبغي اأن يتمثل فيه من مراعاة امل�سلحة العامة 
اأو القروي، واال�ستجابة ملتطلبات الن�سيج العمراين، مع االأخذ بعني االعتبار،  وهيكلة املجال احل�رشي 
ل�اجب  معقلن  وتفعيل  واالن�ساف،  العدل  مببادئ  تقيد  يف  اخلا�سة  امل�سالح  االإمكان،  وقدر  اأ�سا�سا 
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امل�اطنني يف االإ�سهام، على اأ�سا�ص امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف التحمالت والتكاليف العامة ؛

وتاأ�سي�سا على ما �سبق، ال بد من تذكري االإدارة باأنه ال يج�ز القيام باإعالن املنفعة العامة للغر�ص 
نف�سه الذي كان يف الت�سميم ال�سابق، فيما يتعلق باملناطق املخ�س�سة للتجهيزات االآنفة الذكر، قبل ان�رشام 

اأجل الع�رش �سن�ات ؛

وحيث اإن حق الطالبة يبقى حمف�ظا عند االقت�ساء، للمطالبة بالتع�ي�ص عما يك�ن قد حلقها من 
اأ�رشار نتيجة حرمانها من ملكيتها، اأو غل عقارها، عند �رشوع االإدارة يف ا�ستغالله ؛

وحيث بتعني، بامل�ازاة مع ذلك، الت�رشيح بحفظ امللف ؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله ؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رشح بحفظ امللف ؛

-  وياأمر بتبليغ كل من وزارة التعمري واإعداد الرتاب ال�طني، وال�كالة احل�رشية لطنجة، وامل�ستكية، 
بهذا املقرر.

وحرر بالرباط ، يف:



58

من األنسب في نطاق التطبيقات اإلدارية الجيدة أن تعمل اإلدارة على 
الضمنية  للمواقف  ترتكن  وأال  لملتمسه،  الذي خصصته  بالقرار  الطالب  موافاة 
بالسكوت، ليبقى المعني به في حالة انتظار، ألن الشفافية التي يجب أن تتحلى 
بها تقتضي التجاوب مع مرتادي اإلدارة، على األقل، باإلخبار وبتعليل القرارات 

السلبية؛

إجابة المشتكي عن شكايته مع تعليل المواقف

مقرر بحفظ الملف
صادر بتاريخ : 03 نونبر 2016

ملف عدد : 15/7770

م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية  بعث  الرباط،  بــ...............،  عن�انه   ،.……… ال�سيد  اإن  حيث 
اأنه كان يعمل كمت�رشف من الدرجة  اأبريل 2015، يعر�ص فيها  و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 7 
ب�ا�سطة  به  بعث  ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية  لدى  االإحلاق  بطلب  تقدم  وقد  الداخلية،  ب�زارة  الثانية 
مديرية ال�س�ؤون االإدارية التابعة لل�زارة املذك�رة مب�جب ورقة االإر�سال ال�سادرة عن هذه االأخرية بتاريخ 
29 ماي 2013 حتت عدد 2162، م��سحا اأنه رغم امل�ساعي التي با�رشها يف هذا ال�ساأن فاإنه مل يتمكن 

من معرفة ماآل طلبه املذك�ر؛

 23 اأفاد ال�سيد مدير امل�ارد الب�رشية باملديرية العامة لالأمن ال�طني يف ج�ابه امل�ؤرخ يف  وحيث 
اإليه من طرف ال�سيد رئي�ص ق�سم الدرا�سات  اأنه بعد درا�سة طلب امل�ستكي، واال�ستماع   ،2015 ي�ني� 
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وال�س�ؤون القان�نية، والتعرف على االأ�سباب الكامنة وراء رغبته يف االلتحاق باملديرية املذك�رة، مت رف�سه 
لت�فر االإدارة على اأطر كافية يف جمال تخ�س�سه، م��سحا اأن عدم ج�ابها ه� مبثابة رد؛

وحيث اإنه، بعد تبليغ فح�ى ج�اب االإدارة للم�ستكي بتاريخ 31 ي�ني� 2015، مل يعمل  على 
االإدالء باأي جديد ب�ساأن م��س�ع �سكايته؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى املديرية العامة لالأمن ال�طني ق�سد حثها على االإجابة 
على طلب االإحلاق الذي تقدم به؛

وحيث اإن املديرية العامة لالأمن ال�طني قد اأو�سحت من خالل ردها على ال�سكاية اأ�سباب عدم 
ا�ستجابتها لطلب االإحلاق والذي عللته بت�فرها على االأطر الكافية، واأفادت كذلك اأن عدم ج�ابها داخل 

اأجل �ستني ي�ما ه� مبثابة رف�ص؛

وحيث كان من االأن�سب يف نطاق التطبيقات االإدارية اجليدة اأن تعمل االإدارة على م�افاة الطالب 
حالة  يف  به  املعني  ليبقى  بال�سك�ت،  ال�سمنية  للم�اقف  ترتكن  واأال  مللتم�سه،  خ�س�سته  الذي  باملقرر 
انتظار، الأن ال�سفافية التي يجب اأن تتحلى بها تقت�سي التجاوب مع مرتادي االإدارة على االأقل باالإخبار 

وبتعليل القرارات ال�سلبية؛

م�قف  وتبليغه  امل�ؤ�س�سة  تدخل  من خالل  امل�ستكي  فاإن  ب�سطه،  تقدم  ما  اإىل جانب  اإنه  وحيث 
االإدارة يك�ن قد تعرف على ماآل طلب االإحلاق الذي تقدم به ليرتتب عليه ما يرتاءى له من اآثار؛

وحيث يتعني اأمام ذلك حفظ امللف؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛
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الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رشح بحفظ امللف؛

- وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من املديرية العامة لالأمن ال�طني، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي: 
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التظلم مما قد يكون لوحدة التصفية والتطهير من آثار سلبية على المحيط، 
يحتاج النظر فيه إلى التوفر على معطيات أغلبها تقني، ليس بالملف ما يعززه؛

المخاطر البيئية

مقرر بحفظ الملف

صادر بتاريخ : 03 نونبر 2016

ملف عدد : 16/10746

ب�سكاية  تقدم�ا  البي�ساء،  الدار  معها، عن�انهم،...........،  ……… ومن  ال�سيدة  اإن  حيث 
مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 15 �ستنرب 2016، يتظلم�ن فيها من االأ�رشار الالحقة بهم  
اأن  جراء منعهم من ا�ستغالل جزء من عقار م�رثهم، م��س�ع الر�سم العقاري عدد ......./04، بعد 
قامت ال�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء والكهرباء ملراك�ص بت�سييد حمطة للت�سفية والتطهري بالقرب من عقارهم، 
واأ�سبحت املنطقة التي يت�اجد بها العقار م��س�ع النزاع منطقة حمرمة البناء، م��سحني اأوجه املخاطر 
البيئية التي تت�سبب فيها املحطة املذك�رة على �سحة ال�ساكنة املجاورة، وكذا امل�ساعي املبا�رشة التي قام�ا 

بها لدى ال�سلطة االإقليمية مبراك�ص من اأجل اإيجاد حل لهذه الق�سية؛

اآثار  يتعلق ب�حدة ت�سفية وتطهري، واأن التخ�ف والتظلم مما قد يك�ن لها من  اإن االمر  وحيث 
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�سلبية على املحيط، يحتاج النظر فيه اإىل الت�فر على معطيات اأغلبها تقني، لي�ص بامللف ما يعززه، ف�سال 
عن اأن امل�ؤ�س�سة يتعذر عليها ال�ق�ف عليه؛

وحيث ارتاأت امل�ؤ�س�سة اإحاطة القطاع االإداري املعني بفح�ى هذه ال�سكاية، وهي م�سالح وزارة 
الداخلية، لتتخذ ما يقت�سيه االأمر ب�ساأنها، وه� ما مت بتاريخ 22 �ستنرب 2016، كما قامت امل�ؤ�س�سة بامل�ازاة 

مع ذلك بتاريخ 17 اأكت�بر 2016، باإخبار امل�ستكني بهذا االإجراء وبالتايل ترى امل�ؤ�س�سة حفظ امللف؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجــلــه:

فاإن و�سيط اململكة؛

- ي�رشح بحفظ امللف، بعدما متت اإحاطة م�سالح وزارة الداخلية بامل��س�ع ؛

- وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ كل من وزارة الداخلية وامل�ستكني بهذا املقرر.

وحرر بالرباط، يف: 
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من حق كل مواطن الحصول على الوثائق، وال سيما تلك التي تثبت 
هويته، ويجب أن تؤسس على واقع فعلي، تتأكد منه اإلدارة، لتتعامل معه طبقا 
لما تقتضيه الضوابط القانونية، نظرا لما ينتج عن ذلك من حقوق والتزامات 

يرتبط التمتع أو الوفاء بها أساسا على صحة المعلومات الواردة بها؛

الحق في الحصول على الوثائق

مقرر برد الطلب 

صادر بتاريخ: 16 نونبر 2016

ملف عدد: 16/9311 

مندوبية  اإىل  ب�سكاية  تقدم  املحمدية،   ،............. عن�انه،   ،.......... ال�سيد  اإن  حيث 
يعر�ص   ،2016 يناير   4 بتاريـــــــخ  بها  �سجلت  الدارالبي�ساء-�سطات،  بجهة  اململكة  و�سيط  م�ؤ�س�سة 
مبقت�ساها ال�رشر الالحق به، جراء عدم متكينه من طرف املقاطعة ال�سابعة، ريا�ص ال�سالم باملحمدية، من 

�سهادة ال�سكنى ليت�سنى له جتديد البطاقة ال�طنية للتعريف االلكرتونية ؛ 

كان  امل�ستكي  اأن   ،2016 ابريل   8 يف  امل�ؤرخ  كتابها  ب�ا�سطة  املحمدية،  عمالة  اأفادت  وحيث 
مهاجرا بالديار الليبية، وبعد ع�دته اإىل املغرب، رف�ص اأ�سهاره ت�سليمه التزاما ي�سهدون فيه اأنه يقيم معهم 
مبنزلهم بدوار اأوالد حل�سن، حتى يت�سنى متكينه من ا�ست�سدار وثيقة اإدارية مرتبطة بال�سكن، وعليه، فقد 



64

اإثبات عالقته بالعن�ان املدىل به، خ�س��سا واأن  امتنعت ال�سلطة املحلية ت�سليمه ال�سهادة املطل�بة، لعدم 
برنامج  اإطار  ل�ائح اال�ستفادة يف  ا�سمه غري وارد �سمن  يتعلق مب�ساكن ع�س�ائية، ف�سال عن ك�ن  االأمر 

اإعادة اإي�اء �سكان دور ال�سفيح؛

وافى   ،2016 ي�ني�   21 بتاريخ  املعنية  االإدارة  امل�ستكي فح�ى ج�اب  ت�سليم  بعد  اإنه،  وحيث 
امل�ؤ�س�سة بكتاب �سجل لديها بتاريخ 12 ي�لي�ز 2016، اأكد فيه على اأن رف�ص اأ�سهاره ت�سليمه التزاما 
ي�سهدون فيه اأنه يقيم معهم مبنزلهم بدوار اأوالد حل�سن، ال ي�سقط حقه يف احل�س�ل على البطاقة ال�طنية 

للتعريف االلكرتونية ؛ 

وبناء على ما تقدم:

حيث اإن الطلب يهدف اإىل متكني امل�ستكي من �سهادة ال�سكنى لتجديد البطاقة ال�طنية للتعريف 
االإلكرتونية ؛

 وحيث اإنه، اإذا كان فعال من حق كل م�اطن احل�س�ل على ال�ثائق، وال �سيما التي تثبت ه�يته، 
فاإن هذه ال�ثائق يجب اأن ت�ؤ�س�ص على واقع فعلي، من اأهمه حمل االإقامة االعتيادي للمعني به، على اأ�سا�ص 
اأن تتاأكد االإدارة من �سكنه وم�جب اعتماره، لتتعامل معه طبقا ملا تقت�سيه ال�س�ابط القان�نية، نظرا ملا ينتج 

عن ذلك من حق�ق والتزامات يرتبط التمتع اأو ال�فاء بها اأ�سا�سا مبقر االإقامة؛

به،  �رشح  الذي  بالعن�ان  وت�سبثه  ل�سكناه،  احلقيقي  باملقر  الطالب  اإدالء  غياب  يف  اإنه،  وحيث 
والذي ينازع معتمروه احلقيقي�ن، وهم اأ�سهاره، يف حقيقة اإقامته بال�سكنى معهم، فاإن م�قف االإدارة 

يعترب يف حمله، وبالتايل، ال ترى امل�ؤ�س�سة م�جبا مل�ا�سلة تدخلها، وت�رشح برد الطلب ؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رشيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛
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الأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رشح برد الطلب ؛

- وباأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من ال�سيد عامل عمالة املحمدية، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:   





نماذج من توصيات

 صادرة عن 

وسيط المملكة
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المعاش،  على  وأحيل  السن  حد  بلغ  موظف  لكل  حق  الخدمة،  نهاية  منحة 
إياها، ألن لها غايات إنسانية واجتماعية، فضال عن أنها  واإلدارة ملزمة بتمكينه 

تشكل عرفانا بما تم تقديمه للقطاع من خدمات؛ 

من غير المستساغ أن يعلق تمكين المعني باألمر من تلك المنحة على قيامه 
بأشياء، أو أنُ يقَرن بشروط، أو يقع تبرير ذلك بأسباب ينازع فيها المشتكي.

صرف منحة نهاية الخدمة

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد المدير العام

إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادرة بتاريخ: 12 أكتوبر 2016

ملف عدد: 15/7188

ب�سكاية  بعث  اآ�سفي،   ،............... بــ  معه  املرا�سلة  اجلاعل حمل   ،....... ال�سيد  اإن  حيث 
يتظلم مب�جبها   ،2015 يناير   20 بتاريخ  البي�ساء  بالدار  اململكة، �سجلت مبندوبيتها  م�ؤ�س�سة و�سيط  اإىل 
من عدم متكينه من منحة نهاية اخلدمة املخ�لة لالأع�ان العاملني باإدارة اجلمارك وال�رشائب الغري املبا�رشة 
بعد اإحالتهم على التقاعد، وذلك بدع�ى احتالله ل�سكن وظيفي، يف حني اأنه ي�سغل م�سكنا تابعا الإدارة 

اأمالك الدولة، ذاكرا اأنه تقدم بعدة طلبات يف امل��س�ع اإال اأنه مل يت��سل الأي نتيجة؛
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وحيث اأفادت اإدارة اجلمارك وال�رشائب غري املبا�رشة يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 16 ي�ني� 2015، اأن 
ا�ستفادة املعني باالأمر من منحة نهاية اخلدمة، يبقى رهينا بت�س�ية و�سعيته اإزاء االإدارة بخ�س��ص ال�سكن 
االإداري الذي يحتله بدون م�جب قان�ين، اإذ اأن هذا ال�سكن يعد من امل�ساكن الغري قابلة للتف�يت، وذلك 
مب�جب املرا�سلة التي بعثت بها اإدارة اجلمارك اإىل م�سالح اأمالك الدولة بتاريخ 11 غ�ست 2005 حتت 
عدد 13177/514، والتي مب�جبها اأكملت الئحة امل�ساكن غري القابلة للتف�يت ومن م�سمنها ال�سكن 

الذي يعرتمه؛

كما اأ�سافت املجيبة، اأنه مت ا�ستقبال املعني باالأمر يف منا�سبات عديدة من قبل م�سالح االإدارة، ومت 
اإخباره باأن ال�سكن الذي يحتله ه� �سكن اإداري من ن�ع م�ساكن كتلة اجلمارك، واأنه غري قابل للتف�يت، 
واأنه يف حالة ا�ستمراره يف احتالل ال�سكن م��س�ع التظلم، بدون م�جب قان�ين، يفتح احلق لالإدارة 

يف اإخ�ساعه لل�س�مة الكرائية احلقيقية، واقتطاع مبالغها من منحة نهاية اخلدمة يف اإطار اإجراء مقا�سة؛

وحيث مت بتاريخ 7 اأكت�بر 2015، تبليغ امل�ستكي م�سم�ن االإدارة، فلم تت��سل منه امل�ؤ�س�سة باأي 
رد؛

وبناء على ما تقدم؛

وحيث اإن الطلب يهدف يف االأ�سا�ص اإىل متكني املعني باالأمر من منحة نهاية اخلدمة بعد اإحالتهم 
على التقاعد؛

تلزم  املعا�ص،  ال�سن واأحيل على  بلغ حد  نهاية اخلدمة حق لكل م�ظف  اإن منحة  لكن ، حيث 
االإدارة متكينه اإياها، الأن لها غايات اإن�سانية واجتماعية، عرفانا مبا مت تقدميه للقطاع من خدمات، وت�سكل 
يف ذات ال�قت ر�سيدا ي�سعفه يف م�اجهة تكاليف احلياة بعد االنقطاع عن العمل الذي تك�ن له تداعياته 

املادية؛

وحيث، لهذه الغاية، فاإن هذه املنحة يجب اأن يك�ن �رشفها اآنيا وبدون تاأخر اأو تردد؛

تقرن  اأن  اأو  باأ�سياء،  قيامه  على  منها  باالأمر  املعني  يعلق متكني  اأن  امل�ست�ساغ  من غري  اإنه  وحيث 
ب�رشوط، اأو ترتكز على اأ�سباب ينازع فيها امل�ستكي، وهذا ه� االجتاه الذي �سار عليه الق�ساء، الذي اأكد 
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يف عدة اأحكام �سادرة يف ق�سايا مماثلة على عدم اأحقية االإدارة يف حجز منحة نهاية اخلدمة مقابل اإفراغ 
ال�سكن ال�ظيفي الذي يعتمره املتقاعد، لعدم ا�ستناد هذا احلجز على اأي اأ�سا�ص قان�ين، واأنه يبقى باإمكان 

االإدارة اللج�ء اإىل الق�ساء الإفراغ م�ساكنها؛

من  لها  يك�ن  ما  حفظ  مع  امل�ستحقات  �رشف  اإىل  االإدارة  دع�ة  تقدم،  ما  اأمام  يتعني،  وحيث 
حق�ق ب�ساأن االإفراغ؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي املدير العام الإدارة اجلمارك وال�رشائب غري املبا�رشة بتمكني امل�ستكي من املنحة م��س�ع 
التظلم؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- ياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد املدير العام الإدارة اجلمارك وال�رشائب غري املبا�رشة، 
واإىل امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف: 
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التمسك بدفع سبقت مناقشته اثناء جريان الدعوى وأجابت عنه المحكمة، 
ال يمكن التذرع به من جديد، ألن من شأن  ذلك المس بما لألحكام من حجية؛

حسن التدبير الذي يجب أن يطبع تصريف األمور من لدن اإلدارة، وقد 
التي  الضمانات  المشرع بكل  أحاطها  التي  الملكية،  نزع  استفادت من مسطرة 
ُتبقي على حرمة حق الملكية، يقتضي أن يبادر إلى التنفيذ بتمكين المالك من 

المستحقات المحكوم بها جبرا لكل ما لحق بهم من أضرار نتيجة نزع ملكيتهم؛ 

اللجوء إلى الغرامة التهديدية عن التأخر، يسيء ، بشكل أو بآخر، إلى مصداقية 
اإلدارة التي يتعين أن تكون أول من تبادر إلى التنفيذ إعماال لسيادة القانون.

-ال يمكن التمسك بدفع تمت إثارته أثناء الدعوى
-مناقشة اللجوء إلى الغرامة التهديدية في مواجهة اإلدارة يسيء 

لمصداقيتها

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد المدير العام
للمكتب الوطني للسكك الحديدية
صادرة بتاريخ: 12 أكتوبر 2016

ملف عدد: 14/6450

تقدما  البي�ساء،  الدار   ،................ عن�انهما   ،........ و   ...... ال�سيدين  اإن  حيث 
ب�ا�سطة دفاعهما االأ�ستاذ ..........، حمام بهيئة الرباط، ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت 
بها بتاريخ 16 �ستنرب 2014، يتظلمان مبقت�ساها من عدم تنفيذ القرار عدد .......، ال�سادر عن الغرفة 
عدد  امللف  يف   2008 اأكت�بر   29 بتاريخ  حاليا-  النق�ص  �سابقا-حمكمة  االأعلى  للمجل�ص  االإدارية 
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....../..../..../2006، القا�سي بتاأييد احلكم امل�ستاأنف عدد ....... فيما ق�سى به من نقل ملكية 
العقاري عدد .......�ص ،  لفائدة املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية مع  الر�سم  القطعة االأر�سية ذات 
الرفع من مبلغ التع�ي�ص املحك�م به اإىل ما قدره 5.080.000،00 درهم، ذاكران باأنهما با�رشا م�سطرة 
التنفيذ حرر ب�ساأنها املف��ص الق�سائي حم�رشا  م�ؤرخا يف 11 ماي 2009 يفيد امتناع االإدارة نازعة امللكية 
اأنها  القطعة االأر�سية الزالت حتت ت�رشف االأطراف املنزوعة ملكيتهم، كما  اأن  القرار، بعلة  تنفيذ  عن 

م��س�ع عدة ره�ن وتعر�سات، وكذا حجز حتفظي لفائدة م�سلحة الت�سجيل والتنرب؛ 

حجز  اإجراء  عرب  التنفيذ  اإجراءات  م�ا�سلة  بطلب  تقدما  باأنهما  امل�ستكيان  اأ�ساف  وحيث 
رقم  احل�ساب  مب�جب  للمملكة،  العامة  اخلزينة  لدى  للمكتب  املالية  امل�ج�دات  على  الغري  لدى 
310.810.100.1240.000.446، فحرر ب�ساأنها املف��ص الق�سائي بتاريخ 13 دجنرب 2010 حم�رشا 

يفيد امتناع االإدارة عن التنفيذ بعلة اأن العقار الزال بح�زة مالكيه ويتعني عليهما اإفراغه؛

 وحيث اأكد امل�ستكيان اأنه اأمام تعنت االإدارة يف التنفيذ، تقدما بدع�ى يلتم�سان مب�جبها احلكم 
1000،00 درهم،  امل�ستعجالت يف مبلغ  بتحديد غرامة تهديدية يف م�اجهة املكتب، حددها قا�سي 
وعمال على مبا�رشة اإجراءات التنفيذ ب�ساأنها يف م�اجهة نازع امللكية باإجراء حجز على االأ�سهم اململ�كة 
له ب�رشكة "......."، مما جعل املكتب يبادر اإىل اإيداع مبلغ التع�ي�ص املحك�م به دون الف�ائد القان�نية 
متكني  دون  اأ�سهمه  على  امل�رشوب  احلجز  رفع  بق�سد  والتدبري،  االإيداع  ب�سندوق  الق�سائية  وال�س�ائر 
العار�سني من رفع اليد عن املبالغ امل�دعة، م�سيفني اأنهما ا�ست�سدرا حكما ثانيا ق�سى باأداء تع�ي�ص  يقدر 
بـ 365.000،00 درهم كت�سفية للغرامة التهديدية عن املدة املرتاوحة بني تاريخ 13 دجنرب 2010 و 12 
دجنرب 2012، اإال اأن املكتب الزال راف�سا منحهما �سهادة رفع اليد رغم اأن الر�سم العقاري غري مثقل 

باأي تقييد حلق عيني اأو حتمل عقاري؛

تنفيذ  على  عمل  اأنه   ،2015 يناير   8 بتاريخ  احلديدية  لل�سكك  ال�طني  املكتب  اأفاد  وحيث 
االإيداع  �سندوق  لدى  درهم   5.080.000،00 بـ  املقدر  التع�ي�ص  مبلغ  باإيداع  وذلك  احلكم، 
بنقل  وحكم  باحليازة  اأمر  على  وح�س�له  امللكية  نزع  م�سطرة  �سل�كه  رغم  اأنه  م�سيفا  والتدبري، 
من  احتالله  ب�سبب  العقار  لهذا  الفعلية  حيازته  عدم  من  مت�رشرا  الزال  املكتب  اأن  اإال  امللكية، 
مدليا  بامل�ستكيني،  تربطهم  كرائية  عالقة  اإطار  يف  التجارية  اأن�سطتهم  به  يبا�رشون  الذين  االأغيار، 
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وحج�زات؛ ره�ن  عدة  ت�سجيل  ت�ؤكد   2009 فرباير   23 يف  م�ؤرخة  امللكية  �سهادة  من  ب�س�رة 

وحيث اأ�ساف املكتب باأن الدع�ى اال�ستعجالية التي تقدم بها امل�ستكيان من اأجل ا�ست�سدار اأمر 
اأمر بعدم قب�ل  باالإذن لهما ب�سحب مبلغ التع�ي�ص امل�دع لدى �سندوق االإيداع والتدبري، �سدر فيها 
التقييدات والره�ن امل�سجلة  الت�سطيب على  يفيد  امل�ستكيني االإدالء مبا  فاإنه يتعني على  الطلب، وعليه، 

لفائدة بنك م�رشف املغرب، اأو ب�سهادة ملكية تفيد تطهري العقار من كل حتمل اأو حق عيني؛

اأن  فيه   ي�سري   ،2015 اأكت�بر   6 بتاريخ  امل�ستكيني  دفاع  من  بتعقيب  امل�ؤ�س�سة  ت��سلت  وحيث 
العقار م��س�ع نزع امللكية مت تطهريه ونقل ملكيته لفائدة املكتب، ومتكني ع�ن التنفيذ من �سهادة ملكية 
حديثة تفيد ذلك، مرفقا كتابه ب�سهادتني م�ؤرختني بتاريخ 02 اأبريل 2010 وبتاريخ 18 مار�ص 2015 

ت�ؤكدان ذلك؛

وحيث اأو�سح دفاع امل�ستكيني باأن احتجاج املكتب بك�ن العقار حمتل من قبل االأغيار، ال ي�ستند 
على اأي اأ�سا�ص، ذلك اأنه كان على علم با�ستغاللهم للعقار واأن ه�ؤالء تقدم�ا خالل املرحلة االبتدائية مبقال 
من اأجل املطالبة بالتع�ي�ص عن اأ�سلهم التجاري، واأنه بانتقال ملكية العقار للمكتب مل يعد للم�ستكيني 

ال�سفة من اأجل مقا�ساة املحتلني، لك�ن اجلهة ال�حيدة التي لها ال�سفة ه� املكتب نف�سه؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة عملت على تبليغ املكتب فح�ى تعقيب دفاع امل�ستكيني، فلم تت��سل باأي 
رد، رغم التذكريين امل�جهني بتاريخي 7 مار�ص و27 اأبريل 2016؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة لدى املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية، ق�سد 
امل�دعة،  املبالغ  ل�سحب  اليد  رفع  �سهادة  من  امل�ستكيني  بتمكني  م�اجهته،  ال�سادرة يف  االأحكام  تنفيذ 

وت�سديد باقي املبالغ املحك�م لهما بها )ف�ائد قان�نية، و�س�ائر ق�سائية، مع الغرامة التهديدية(؛

وحيث اإن اإدارة ال�سكك احلديدية قدمت كتربير لعدم التنفيذ الكامل للحكم ال�سادر يف م�اجهتها 
نتيجة �سدور مقرر نزع امللكية ثالث اأ�سباب خل�سها يف اأن العقار الزال بح�زة املالكني واأنه كذلك معتمر من 
طرف اأغيار ميار�س�ن ن�ساطا جتاريا باأحد املحالت املن�ساأة ف�قه ف�سال عن اأنه مثقل بره�ن وحتمالت عقارية؛
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لكن حيث اإن امل�ؤ�س�سة برج�عها اإىل وثائق امللف ات�سح لها من خالل �سهادتي املحافظة العقارية 
االأوىل املحررة يف 2 اأبريل 2010، وكذا الثانية املحررة يف 18 مار�ص 2015، اأن العقار املنزوع ملكيته 
اأن  ذلك  احلديدية، ومفاد  لل�سكك  ال�طني  املكتب  ا�سم  م�سجل حاليا يف  ....../�ص  الر�سم عدد  ذي 

امللكية انتقلت ر�سميا وقان�نيا اإىل اجلهة املحك�م لفائدتها؛

وحيث اإن ذات ال�سهادتني تفيدان باأنه ال ي�جد اأي تقييد حلق عيني اأو حتمل عقاري على العقار، 
ولذلك فه� مطهر وغري مثقل باأي عار�ص يح�ل دون ا�ستفادة مالكه مما يخ�له له القان�ن؛

وحيث اإن ما جاء يف دفع املحك�م عليه من اعتمار العقار من لدن االأغيار، دفع �سبق له اإثارته اثناء 
جريان الدع�ى واأجابت عنه املحكمة التي ق�ست بالتع�ي�ص، وبالتايل ال ميكن التذرع من جديد بهذا 

الدفع الأن من �ساأن مناق�سته من جديد امل�ص مبا لالأحكام من حجية؛

لل�سكك احلديدية ما يزكي م�قفه  ال�طني  املكتب  به  يتم�سك  فيما  امل�ؤ�س�سة ال ترى  اإن  وحيث 
باالحتجاج عن رفع يده على املبالغ التي اأودعها لفائدة املحك�م لهم ب�سندوق االإيداع والتدبري؛

وحيث اإنه من ح�سن التدبري الذي يجب اأن يطبع ت�رشيف االأم�ر من لدن املكتب املذك�ر كاإدارة، 
تبقي على قد�سية حق  التي  ال�سمانات  امل�رشع بكل  اأحاطها  التي  امللكية،  ا�ستفاد من م�سطرة نزع  وقد 
امللكية، اأن يبادر اإىل التنفيذ بتمكني املالك من امل�ستحقات املحك�م بها جربا لكل ما حلق بهم من اأ�رشار 
نتيجة نزع ملكيتهم واإن�سافا لهم، �سيما واأن تاريخ ذلك قد جتاوز عقدا من الزمن، واأال ميعن يف االمتناع 
التاأخري،  التهديدية عن  الغرامة  ت�سفية  اإ�سافية جت�سدت يف  مالية  بتحمالت  االإدارة  التنفيذ، واثقال  عن 
واأن ي�سيء ف�سال عن ذلك ب�سكل اأو باآخر، اإىل م�سداقية االإدارة التي يتعني اأن تك�ن اأول من تبادر اإىل 
التنفيذ اإعماال ل�سيادة القان�ن وامتثاال للمقت�سى الد�ست�ري ال�ارد يف ف�سله 126 من اأن االأحكام ملزمة 

للجميع؛

وحيث ينبغي، واحلالة هذه دع�ة املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية اإىل التعجيل بتمكني امل�ستكيني 
من �سهادة رفع اليد عن املبالغ التي مت اإيداعها ب�سندوق االإيداع والتدبري وت�سديد باقي املبالغ املحك�م 

لهما بها؛
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وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد املدير العام للمكتب ال�طني لل�سكك احلديدية اإىل العمل على التعجيل بتمكني 
املبالغ  باقي  االإيداع والتدبري، ومن  ب�سندوق  اإيداعها  التي مت  املبالغ  اليد عن  �سهادة رفع  امل�ستكيني من 

املحك�م لهما بها؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد املدير العام للمكتب ال�طني لل�سكك احلديدية، 
وامل�ستكني.

وحرر بالرباط، يف:  



77

التقييد االحتياطي ال يمكن أن يكون حائال دون أي تحيين أو إثبات 
معاملة، ما دام أن الغاية منه ضمان حق، وترتيب أولويته عند اإلقرار به، وتأكيده 

من طرف محكمة الموضوع المطروح عليها النزاع؛ 

المشتري،  مسؤولية  تحت  ممكن  احتياطي  بتقييد  المثقل  العقار  تفويت 
الذي قبل طبعا وبصفة ضمنية بتبعاته؛

إرجاع أثر التقييد االحتياطي

تـــــوصـــيــــة إلـــــىالسيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة
 العقارية والمسح العقاري والخرائطية

صادرة بتاريخ: فاتح نونبر 2016
ملف عدد: 15/9060

حيث اإن ال�سيد ........، عن�انه بــ............. ، �سال، بعث ب�سكاية اإىل اللجنة اجله�ية حلق�ق 
االن�سان بالرباط-القنيطرة، اأحيلت على م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة لالخت�سا�ص  ، و�سجلت بها بتاريخ 30 
ن�نرب 2015، يتظلم مب�جبها من عدم تنفيذ احلكم ال�سادر لفائدته عن املحكمة االإدارية بالرباط بتاريخ 
14 اأبريل 2011، القا�سي باإلغاء قرار املحافظ على االأمالك العقارية ب�سال - املدينة ال�سادر حتت عدد 

اإىل حني  امل�ستكي  البت يف طلب  امتناعه عن  اإثر  2009 على  4 غ�ست  ....../م/ع/20 وامل�ؤرخ يف 
بتاريخه،   2005/.... عدد  القرار  اإمتام  مع  بها،  املرفق  والت�سميم   80/... رقم  البناء  برخ�سة  م�افاته 
االإدارية  اال�ستئناف  حمكمة  لدن  من  تاأييده  مت  احلكم  اأن  م��سحا  ذلك،  على  القان�نية  االآثار  وترتيب 
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بالرباط بتاريخ 5 ي�ني� 2013، مدليا ب�سهادة بعدم الطعن بالنق�ص، م�سريا اإىل اأنه قام بعدة اإجراءات ق�سد 
التنفيذ، اإال اأنه مل يت��سل اإىل اأي نتيجة؛ 

وحيث اأفادت ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية يف ج�ابها امل�ؤرخ 
الر�سم  فيما يخ�ص حتيني  امل�ستكي  اال�ستجابة لطلب  ما مينع من  لي�ص هناك  باأنه   ،2015 23 دجنرب  يف 
العقاري عدد ...../20 مع ال��سعية احلالية للملك واإخ�ساعه لنظام امللكية امل�سرتكة، اإال اأن هذا االإجراء 
لفائدة ورثة  املذك�ر  العقاري  بالر�سم  امل�سمن  التقييد االحتياطي،  بالت�سطيب على  باالأمر  املعني  يربطه 
 .........  ،........  ،.........  ،.......  ،...... اإخ�ته:   ،........ والدته  ......، وهم:  الهالك 

و........؛

وقد اأ�سافت املجيبة اأن التقييد االحتياطي املذك�ر �سدر فيه، لفائدة امل�ستكي، احلكم رقم ...... 
امل�ؤرخ يف 5 ي�ني� 2012 عن املحكمة االبتدائية ب�سال، القا�سي بعدم قب�ل الدع�ى، وامل�سف�ع ب�سهادة 
عدم التعر�ص واال�ستئناف، اإال اأن هذا احلكم اأغفل ذكر ا�سم ال�سيدة ........، وهي اإحدى املتقا�سني 
اإىل حني  التقييد االحتياطي يف حقها  الت�سطيب على  اإجناز  تعذر معه  الدع�ى، مما  �سملهم مقال  الذين 
اأو االإدالء باأمر ق�سائي �سادر عن ال�سيد رئي�ص املحكمة االبتدائية  االإدالء بحكم نهائي يف م�اجهتها، 

ياأمر بالت�سطيب املطل�ب؛

فلم   ،2016 يناير   20 بتاريخ  االإدارة  ج�اب  باالأمر  املعني  تبليغ  على  امل�ؤ�س�سة  عملت  وحيث 
تت��سل منه باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد تنفيذ احلكم ال�سادر لفائدة امل�ستكي عن 
املحكمة االإدارية بالرباط بتاريخ 14 اأبريل 2011، امل�سار اإليه اأعاله، وامل�ؤيد ا�ستئنافيا بتاريخ 05 ي�ني� 

2013؛

ا�ستعدادها  اأبدت  واخلرائطية  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  اإن  وحيث 
لال�ستجابة لطلب املعني باالأمر، فيما يخ�ص حتيني الر�سم العقاري عدد: ......./20 بالن�سبة لل��سعية 
احلالية للملك واإخ�ساعه لنظام امللكية امل�سرتكة، اإال اأن التقييد االحتياطي امل�سجل بالر�سم العقاري حال 

دون ذلك؛ 
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لكن، حيث اإن التقييد االحتياطي ال ميكن اأن يك�ن حائال دون اأي حتيني اأو اإثبات معاملة، ما دام 
اأن الغاية منه ه� �سمان حق وترتيب اأول�يته عند االإقرار به وتاأكيده من طرف حمكمة امل��س�ع املطروح 
اأن تف�يت العقار املثقل بتقييد احتياطي ممكن  اأن الثابت من خالل التعامل الي�مي  عليها النزاع، ذلك 

حتت م�س�ؤولية امل�سرتي الذي قبل طبعا وب�سفة �سمنية بتبعاته؛

وحيث، وكما جرى به العمل عند كل حتيني ل��سعية عقار يك�ن به تقييد احتياطي اأن ينتقل ذلك 
التقييد ليغطي كامل ما تفرع عن الر�سم االأم، فاإن على ال�سيد املحافظ ت�سجيل التقييد االحتياطي �سمانا 
للحق�ق العينية التي يدعي �ساحبها وذلك على الر�س�م العقارية التي �ستفرزها الق�سمة املحك�م بها، مامل 
ير املحك�م له غري ذلك من خالل جل�ئه اإىل املحكمة امل�سدرة للحكم اأو اإىل قا�سي امل�ستعجالت لالأمر 

عند االقت�ساء بالت�سطيب على التقييد االحتياطي، اإن كانت هناك مربرات؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد املدير العام لل�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية بالعمل 
على تنفيذ احلكم امل�سار اإليه اأعاله، علما اأن التقييد االحتياطي ال يح�ل دون ذلك، ما دام باالإمكان نقل 
عن  �ستتفرع  التي  العقارية  الر�س�م  كل  اإىل   ............ ال�سيدة  بخ�س��ص حق�ق  االحتياطي  التقييد 

الر�سم االأم بعد ق�سمته؛

- يدع� اإىل اإخبار هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت اتخاذه يف امل��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

العقارية  ال�طنية للمحافظة  العام لل�كالة  ال�سيد املدير  اإىل كل من  الت��سية،  بتبليغ هذه  - وياأمر 
وامل�سح العقاري واخلرائطية، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف: 
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تقديم  يعمل على  أن  تربوية، ال يمكن ألي كان  بمنشأة  األمر  تعلق  إذا 
خدمات بشأنها دون ترخيص، ومن غير أن يمتثل للشروط المحددة في هذا المجال، 
على اعتبار أن المستهدف من تلك الخدمات هم براعم يحتاجون إلى تأطير من 
المتطلبات  فيها كل  تستكمل  أجواء  الغاية، في  لهذه  مؤهلين  لدن متخصصين 

التربوية؛

أن  لزاما على اإلدارة  ناشئة، وبذلك كان  بمستقبل  المخاطرة  ال يمكن 
ترتب اآلثار القانونية، ومباشرة بعد اكتشافها لهذا الوضع، لما قد يكون لإلبقاء 

عليه من انعكاسات جد سلبية.

شروط فتح منشأة تربوية

تـــــوصـــيــــة إلـــــىالسيد عامل إقليم صفرو

صادرة بتاريخ: 02 نونبر 2016

ملف عدد: 15/8166

حيث اإن ال�سيدة ………..، تقدمت ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 8 
ي�ني� 2015، تتظلم مبقت�ساها من اإقدام الغري على فتح رو�ص » …. « للتعليم االأويل اخل�س��سي، بج�ار 
م�ؤ�س�سة »….. « للتعليم االأويل، الكائن ب............، اإقليم �سفرو، التي ت�جد يف ملكيتها، وذلك 
دون احل�س�ل على ترخي�ص، ذاكرة اأنها قامت بعدة م�ساع اأ�سفرت عن قيام جلنة مبعاينة املكان بتاريخ 30 

اأكت�بر 2014 واأو�ست باإغالق هذا الرو�ص؛
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11 ن�نرب  وحيث متت مكاتبة وزارة الداخلية يف امل��س�ع، فاأفادت مب�جب كتابها امل�ؤرخ يف 
2015، اأن جلنة اإقليمية خمتلطة قامت بتاريخ 30 اأكت�بر 2014، مبعاينة املحل الكائن بحي الربج، برباط 

دون  ت�ستغل  اأنها  اللجنة  الأع�ساء  فتبني   ،..…… ال�سيدة  ل�ساحبته  االأويل،  للتعليم  املخ�س�ص  اخلري، 
ترخي�ص قان�ين، واأو�ست باإغالقه؛

وحيث اأ�سافت املجيبة اأن ال�سلطة املحلية قامت مبرا�سلة املعنية باالأمر ق�سد اإغالق الرو�ص غري 
لدى  امللك  ال�سيد وكيل  مبرا�سلة  االأخرية  قامت هذه  ال�سلطة،  الأوامر  االمتثال  رف�سها  واأمام  املرخ�ص، 
املحكمة االبتدائية ب�سفرو بتاريخ 2 مار�ص 2015، كما مت اجناز حم�رش من طرف الدرك امللكي برباط 
اخلري يف نف�ص امل��س�ع، مت ت�جيهه كذلك اإىل ال�سيد وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية ب�سفرو، حتت 

عدد 94 بتاريخ 5 مار�ص 2015 التخاذ االإجراءات القان�نية يف حقها؛

وحيث مت تبليغ ال�سيدة …….. بفح�ى ج�اب االإدارة، بتاريخ 10 دجنرب 2015، فت��سلت 
بج�اب منها م�ؤرخ يف 20 يناير 2016، ت�ؤكد من خالله اأن الرو�ص ما يزال قائما دون اتخاذ اأي اإجراء 

يف حق امل�ستكى بها؛ 

بدون  فتحه  مت  اأطفال  رو�ص  اإغالق  مقرر  تنفيذ  اأجل  من  التدخل  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
ترخي�ص؛

عدم وج�د  من  وتاأكدت  املكان،  على عني  وقفت  اإدارية  جلنة  اأن  على  االإدارة  اأكدت  وحيث 
رخ�سة ال�ستغالله، ف�سال عن ك�ن الرو�ص ال تت�فر فيه امل�ا�سفات واملعايري املعم�ل بها يف هذا املجال؛

ب�ساأنها  تقدمي خدمات  على  يعمل  اأن  كان  الأي  ترب�ية، ال ميكن  مبن�ساأة  يتعلق  االأمر  اإن  وحيث 
دون ترخي�ص، ومن غري اأن ميتثل لل�رشوط املحددة يف هذا املجال، على اعتبار اأن امل�ستهدف من تلك 
اخلدمات هم براعم يحتاج�ن اإىل تاأطري من لدن متخ�س�سني م�ؤهلني لهذه الغاية، يف اأج�اء ت�ستكمل فيها 

كل املتطلبات الرتب�ية؛

االآثار  ترتب  اأن  االإدارة  على  لزاما  كان  وبذلك  نا�سئة،  مب�ستقبل  املخاطرة  ميكن  ال  اإنه  وحيث 
انعكا�سات جد  عليه من  لالإبقاء  يك�ن  قد  ملا  ال��سع،  لهذا  اكت�سافها  بعد  الت�، ومبا�رشة  القان�نية على 

�سلبية؛
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ال��سائل  بكل  تتدخل،  اأن  عليها  اإذ  كاف،  غري  العامة  النيابة  باإخبار  االإدارة  اكتفاء  اإن  وحيث 
امل�سم�ح بها، الإغالق هذا الرو�ص؛

اأو  �سيغ  من  تراه  ومبا  االإغالق،  بتنفيذ  التعجيل  اإىل  االإدارة  دع�ة  هذه،  واحلالة  يتعني،  وحيث 
و�سائل متتلكها اأو ت�رشف عليها يف اإطار ال�سالحيات املخ�لة لها ك�رشطة اإدارية؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد عامل اإقليم �سفرو باتخاذ كل االإجراءات والتدابري الالزمة الإغالق الرو�ص امل�سار 
االإقليمية  االأكادميية والنيابة  تت��سل  القان�نية، ومل  الرخ�سة  اأن �ساحبه مل يح�سل على  اأعاله، طاملا  اإليه 

ل�زارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني ب�سفرو اإىل غاية 13 فرباير 2014، باأي طلب لفتح الرو�ص؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

�سفرو،  اإقليم  عامل  وال�سيد  الداخلية،  وزير  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  وياأمر   -
وامل�ستكية.

وحرر بالرباط، يف:
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مما ال جدال فيه أن لكل فرد الحق في الحصول على المعلومة، وهو حق مستمد 
من الفصل 27 من الدستور. 

وعلى اإلدارة أن تعمل على تداول المعلومة بما ييسر الشفافية والتوقعية؛

على اإلدارة تمكين كل من له الحق في الحصول على المعلومة التي تتوفر 
عليها، في شكل حامل ورقي أو إلكتروني، أو على األقل إرشاده إلى الولوج إليها 

في موقعها؛

الحق في الحصول على المعلومة

تـــــوصـــيــــة إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

صادرة بتاريخ: 07 نونبر 2016
ملف عدد: 13/3189

حيث اإن االأ�ستاذ ......، حمام بهيئة الرباط، القاطن ب...............، الرباط، بعث ب�سكاية 
2013، يتظلم مبقت�ساها من رف�ص متكينه من  5 فرباير  اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 
املعل�مات التي يت�سمنها "دليل القيم التجارية للعقارات" "Guide des valeurs vénales"، الذي 
ت�سدره م�سالح ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية، ح�سب كل منطقة من 
املناطق املحددة يف اأطل�ص خرائطي للقيم التجارية للجماعات، وذلك يف اجلزء املتعلق بعقاره م��س�ع 
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الر�سم العقاري ......./R، الكائن مبنطقة املنزه EM1 عمالة ال�سخريات متارة، الذي طاله قرار نزع 
امللكية للمنفعة العامة؛

اإطار  يف  واخلرائطية،  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  مكاتبة  متت  وحيث 
االخت�سا�سات املخ�لة للم�ؤ�س�سة ب�ساأن م�ساعدة املرتفقني يف احل�س�ل على املعل�مات وال�ثائق املتعلقة 
امل�ستكي من  لتمكني  املذك�ر  الدليل  بن�سخة من  امل�ؤ�س�سة  اأجل مطالبتها مب�افاة  ب��سعيتهم، وذلك من 

املعل�مات التي يطالب بها؛

وحيث ت��سلت منها امل�ؤ�س�سة بكتاب م�ؤرخ يف 22 مار�ص 2013، اأو�سحت من خالله اأنه يتعذر 
عليها اال�ستجابة لطلب امل�ستكي لك�نه ال يتزامن مع تقدميه لطلب التقييد على ال�سجالت العقارية، وال 
يدخل �سمن اخت�سا�سات املحافظ على امللكية، الذي قد يلجاأ اإىل حتديد القيمة التجارية احلالية للعقار 
من اأجل ا�ستخال�ص ال�جيبات امل�ستحقة عن اإيداع وتقييد العمليات يف ال�سجالت العقارية، بناء على ما 
يتم ال�ق�ف عليه من خالل بحث ومقارنة اأثمنة بيع العقارات املماثلة يف العق�د ال�اردة على امل�سلحة؛

وحيث قامت امل�ؤ�س�سة بت�جيه كتاب ثان اإىل ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري 
التي  واأنه يخ�ص اجلهة  لي�ص يف م�اجهة م�ساحلها  امل�ستكي  اأن تظلم  اأو�سحت من خالله  واخلرائطية، 
تبا�رش نزع ملكية عقاره، واأن جل�ءه اإىل امل�ؤ�س�سة جاء من منطلق ما يخ�له له القان�ن من حق يف احل�س�ل 
 Guide des" "للعقارات التجارية  القيم  "دليل  ين�سب ح�ل وج�د  فالت�ساوؤل  لذلك  املعل�مة،  على 
valeurs vénales"، ي�سدر بناء على درا�سة م�سرتكة بني ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح 

العقاري واخلرائطية وبني بنك املغرب، لذلك يتعني ترتيب االآثار القان�نية على ما يطالب به امل�ستكي؛

العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  من  بكتاب  امل�ؤ�س�سة  ت��سلت  وحيث 
اأنه باإمكان امل�ستكي االطالع على االأثمنة  اأفادت من خالله  واخلرائطية، م�ؤرخ يف 19 �ستنرب 2014، 
املتداولة بالن�سبة العقارات املجاورة اأو املت�سلة بعقاره، وذلك من خالل االطالع على العق�د وال�سندات 
املر�س�م  27 من  املادة  املعنية، وذلك طبقا ملقت�سيات  العقارية  املحافظة  العقارية لدى  بر�س�مها  امل�دعة 
رقم 2.13.18، ال�سادر يف 14 ي�لي�ز 2014، يف �ساأن اإجراءات التحفيظ العقاري، التي تنظم كيفية 

احل�س�ل على املعل�مات امل�سمنة بال�سجالت العقارية؛
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وحيث اأ�سافت م��سحة اأن م�ؤ�رش اأ�سعار االأ�س�ل العقارية الذي ي�سدر بناء على درا�سة م�سرتكة 
العقارات،  العقارية ح�سب ن�عية  اأثمنة االأ�س�ل  بني م�ساحلها وبنك املغرب، يقت�رش على حتليل تط�ر 

ويتم ن�رشه بامل�قعني االإلكرتونيني للم�ؤ�س�ستني �سالفتي الذكر؛

وبناء على ما تقدم:

التجارية  القيم  "دليل  يت�سمنها  التي  املعل�مات  من  امل�ستكي  اإىل متكني  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  م�سالح  ت�سدره  الذي   ،"Guide des valeurs vénales" "للعقارات
العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية، وذلك ملعرفة مت��سط الثمن املتداول يف �س�ق العقارات املجاورة 

لعقاره الذي تبا�رش ب�ساأنه م�سطرة نزع امللكية؛

اإذا كان ج�هر النزاع الذي من اأجله يريد امل�ستكي احل�س�ل على املعل�مة، يتعلق بنزع  وحيث 
امللكية، وال يد للمحافظة العقارية فيه، فاإن املعل�مة املرغ�ب فيها تعترب جد هامة حلماية ما له من حق�ق 

ذات �سلة مبلكيته العقارية؛

املطل�بة  االإدارة  امل�ستكي ه� هل  لالإجابة عن مدى جدية مطلب  املطروح  ال�س�ؤال  اإن  وحيث 
املعل�مة  العقارات، وهل  تقييم  بها يف  واال�ستئنا�ص  عليها  االعتماد  يتم  املعل�مة، وهل  على هذه  تت�فر 

حا�سمة فيما له من نزاع مع مديرية اأمالك الدولة، التي تبا�رش م�سطرة نزع ملكية عقاره؛

اأن لكل فرد احلق يف احل�س�ل على املعل�مة، وه� حق م�ستمد من  اإنه مما ال جدال فيه  وحيث 
الف�سل 27 من الد�ست�ر، واأن على االإدارة اأن تعمل على تداولها ملا يي�رش ال�سفافية والت�قعية، وم�ساعدة 

امل�اطنني يف اإعمالها فيما يرتاآى لهم من امل�رشوع من حق�قهم؛

القيم  بدليل  ال�سلة  ذات  املطل�بة،  املعل�مة  اإىل  حاجة  يف  النازلة  هذه  يف  امل�ستكي  اإن  وحيث 
املغربية  االإدارة  طرف  من  مبدئيا،  تعتمد،  لك�نها  عليها،  التعرف  يف  حمق  وه�  للعقارات،  التجارية 
لتحديد م�ستحقاتها فيما يخ�له لها القان�ن من وجيبات جبائية، اأو ر�س�م عن خدمات حتت�سب انطالقا 

من قيمة العقار؛

 وحيث بالتايل، فمن حق امل�ستكي، اإن كانت املعل�مة املذك�رة م�ج�دة، اال�ستئنا�ص بها للدفاع 
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عن م�ساحله اجتاه االإدارة املغربية، ق�سد احل�س�ل على التع�ي�ص العادل واملن�سف عن نزع ملكية عقاره؛

ج�ابها  يف  اأكدت  واخلرائطية  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  اإن  وحيث 
اأثمنة العقارات، ويتم ن�رشها  ، وب�سفة دورية، درا�سة م�سرتكة مع م�سالح بنك املغرب لتحليل  ُتِعدُّ اأنها 

مب�قيعيهما االإلكرتونيني؛

وحيث اإنه حري باالإدارة اأن متكن كل من له احلق يف احل�س�ل على املعل�مة التي تت�فر عليها ، يف 
�سكل حامل ورقي اأو اإلكرتوين، اأو على االأقل تر�سده اإىل ال�ل�ج اإليها يف م�قعها؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�سجل اأحقية امل�ستكي يف احل�س�ل على املعل�مة التي يحتاج اإليها لتحديد قيمة عقاره، الذي 
تبا�رش ب�ساأنه م�سطرة نزع امللكية؛

العقاري واخلرائطية بتمكني امل�ستكي من  العقارية وامل�سح  ال�طنية للمحافظة  ال�كالة  - ي��سي 
م�قعها  اإليها يف  ال�ل�ج  اإىل  اإر�ساده  اأو  اإلكرتوين،  اأو  ورقي  �سكل حامل  يحتاجها يف  التي  املعل�مات 

االإلكرتوين؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل ال�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية، 
واإىل امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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وثائق  أن  والحال  مهني،  نشاط  مزاولة  بموجب  إال  تنشأ  الضرائب ال  إن 
الملف تثبت أن المشتكي توقف عن مزاولة النشاط المهني؛

لئن كان المبدأ يقتضي أن الخاضع للضريبة المهنية، ملزم بتقديم إقرار 
لدى إدارة الضرائب بنهاية نشاطه، فإن إغفاله عن ذلك ال يبرر وجوب 
االستمرار في أداء الضرائب عن السنوات الالحقة للتوقف عن مزاولته، مادام 

أن الضريبة تخضع لمبدأ الواقعية التي تقوم على تحقق الواقعة المنشئة للضريبة؛ 

يتم  أن  النشاط يمكن  انتهاء  إثبات  أن  متواتر على  القضائي  االجتهاد 
بجميع الوسائل ، وأن عدم التصريح لدى اإلدارة بانتهائه ال يجعل الضريبة واجبة 

األداء.

نهاية النشاط المهني أو التجاري وأثره على االلتزام 
باستمرار أداء الضريبة

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد المدير العام للضرائب

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016

ملف عدد: 14/7014

حيث اإن ال�سيد ........، القاطن بــ ...............، اإقليم �سفرو، تقدم ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة 
و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 22 دجنرب 2014، يتظلم مبقت�ساها من ال�رشر الالحق به، جراء مطالبته 
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باأداء �رشائب غري م�ستحقة، م�ؤكدا اأنه ت�قف عن ممار�سة اأي ن�ساط مهني منذ �سنة 1988؛

وحيث اإن املديرية العامة لل�رشائب، اأفادت مب�جب كتابها امل�ؤرخ يف 21 ماي� 2015، اأنها بتت 
يف فح�ى �سكاية املعني باالأمر على �س�ء معطيات ملفه اجلبائي باملديرية اجله�ية لل�رشائب بفا�ص، و مت 

اإبالغه بالقرار املتخذ بتاريخ 12 ماي� 2015 ؛

وبناء على ما تقدم:

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى املديرية العامة لل�رشائب، من اأجل رفع ال�رشر الالحق 
باملعني باالأمر جراء مطالبته باأداء �رشائب غري م�ستحقة نتيجة لت�قفه عن مزاولة اأي ن�ساط؛

وحيث اإنه بالرج�ع اإىل �س�رة من اجل�اب امل�جه من املديرية العامة لل�رشائب اإىل املعني باالأمر، 
على  وال�رشيبة  النظافة  املهنية و�رشيبة  ال�رشيبة  من  واملتمثلة يف كل  ب�ساأنها،  املتظلم  ال�رشائب  اأن  يت�سح 
و16001160   16003344 االأعداد  ذات  للجداول   احلاملة  امل�سافة  القيمة  على  وال�رشيبة  الدخل 
ال�رشائب  باأن تلك  اأن االإدارة تتم�سك  يتبني  و21201390 و21202980 و100505 و100554، 
بت�قفه  اإياها  الإخباره  م�سادفا  تعتربه  الذي  التاريخ  وه�   ،2005 دجنرب   06 تاريخ  قبل  عليه  فر�ست 
عن مزاولة الن�ساط املهني، م�ؤكدة اأن  ذلك االإخبار جاء خارج االأجل املن�س��ص عليه يف املادة 16 من 
القان�ن 06/47 املتعلق باجلبايات املحلية، وكذا امل�اد 114 و150 من مدونة ال�رشائب، منتهية اإىل  اأن 

ال�رشائب مفرو�سة عليه طبقا للمقت�سيات القان�نية اجلاري بها العمل ؛

بال�رشائب  املتعلقة  املبالغ  قيام منازعة يف  تاأكيد  اإىل  يف�سي  ال�سكاية  اإن تفح�ص م�سم�ن  وحيث 
م��س�عها على م�ست�ى عدم ا�ستحقاقها بالنظر اإىل ت�قف الن�ساط؛

وحيث اإن ال�رشائب يف نازلة احلال ال تن�ساأ اإال مب�جب مزاولة ن�ساط مهني، واحلال اأن كل وثائق 
امللف تثبت اأن امل�ستكي ت�قف عن مزاولة الن�ساط املهني املتمثل يف اال�ستغالل الغاب�ي منذ �سنة 1988 
عدد  ال�سهادة  وكذا   ،2001 اأكت�بر   11 بتاريخ  اغزران  قيادة  قائد  عن  ال�سادرة  عدد  ال�سهادة  ح�سب 
2021 ال�سادرة عن رئي�ص املقاطعة الغاب�ية ب�سفرو بتاريخ 25 ن�نرب 1999، ف�سال عن ال�سهادة االإدارية 

عدد 164 ال�سادرة عن قائد قيادة اغزران بتاريخ 11 اأكت�بر 2001 التي تفيد اأن امل�ستكي ال يت�فر على 
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3 ال�سادرة عن  ال�سهادة عدد  القيادة، وكذا  لبيع الدقيق ولي�ص له منزل معد للكراء بنف�ذ تلك  رخ�سة 
با�سا رباط اخلري بتاريخ 17 يناير 2006 التي تفيد اأن امل�ستكي ال ميلك حمال وال دكانا لبيع امل�اد الغذائية 

برباط اخلري؛

وحيث بالرج�ع اإىل ال�ثائق املرفقة بال�سكاية، يتبني اأنه �سبق للم�ستكي اأن �رشح لالإدارة بتاريخ 
1988، وقد تظلم من  �سنة  الغاب�ي منذ  باال�ستغالل  املتعلق  الن�ساط  باأنه ت�قف عن   ،1999 25 ن�نرب 

ذلك بتاريخ 6 دجنرب 2005، كما اأكد �سمن تظلم اآخر مقدم بنف�ص التاريخ اأنه ال ميلك اأي عقار خا�سع 
ل�رشيبة النظافة برباط اخلري، وجدد تظلمه من فر�ص تلك ال�رشائب يف م�اجهته مب�جب الر�سالة امل�جهة 
ال�رشائب يف  ا�ستمرار فر�ص  ت�ستظهر هذه االأخرية مبربرات  2013، ومل  19 دجنرب  بتاريخ  االإدارة  اإىل 

م�اجهته رغم كل تلك التظلمات املعززة باحلجج؛  

وعلى  الدخل  على  ال�رشيبة  ومعها  املهنية،  لل�رشيبة  اخلا�سع  اأن  يقت�سي  املبداأ  كان  لئن  وحيث، 
القيمة امل�سافة، ملزم بتقدمي اإقرار لدى اإدارة ال�رشائب بنهاية ن�ساطه، فاإن اإغفاله عن ذلك ال يربر وج�ب 
اأن ال�رشيبة تخ�سع ملبداأ  ال�سن�ات الالحقة للت�قف عن مزاولته، مادام  اأداء ال�رشائب عن  اال�ستمرار يف 
ال�اقعية التي تق�م على حتقق ال�اقعة املن�سئة لل�رشيبة، واأن االجتهاد الق�سائي مت�اتر على اأن اإثبات انتهاء 
ال�رشيبة واجبة  يجعل  بانتهائه ال  االإدارة  لدى  الت�رشيح  واأن عدم  ال��سائل  يتم بجميع  اأن  الن�ساط ميكن 

االأداء، مما حا�سله اأن ال�رشيبة تك�ن غري م�ستحقة اعتبارا من تاريخ ت�قف الن�ساط ؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد املدير العام لل�رشائب ب�رشف النظر عن مطالبة امل�ستكي باأداء ال�رشيبة املهنية و�رشيبة 
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النظافة وال�رشيبة على الدخل وال�رشيبة على القيمة امل�سافة احلاملة للجداول ذات االأعداد 16003344 
و16001160 و21201390 و21202980 و100505 و100554؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه لتنفيذ الت��سية خالل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ ن�سخة من هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد املدير العام لل�رشائب، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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طرف  من  للتعويض  القابلة  العالجية  والتدخالت  األدوية،  تحديد  اختيار 
صناديق االحتياط، ينطلق من منظور يعتمد بالدرجة األولى حالة الضرورة، وأنه 
أموال  وترشيد صرف  عقلنة  مخطط  ويندرج ضمن  للعالج،  الوحيد  السبيل  يشكل 
صناديق االحتياط، ولذلك، يتعين حصرها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين 

الصحي؛

يعتبر ذلك في بعض الحاالت مجحفا، بالنظر إلى أن المعني بالعالج يكون 
أمام األمر الواقع وتحت تأثير ما يتملكه من شعور باستهدافه لخطر المضاعفات 
والموت، وبالتالي ال يتريث في اإلقدام على العالج بأدوية وتقنيات مرخص بها 

في المغرب؛

البد من المواكبة المنتظمة لما يستجد من تقنيات علمية وطبية، ومن أدوية 
مرخص بها، لتتم بالتبعية، وفي اآلجال القريبة، الموافقة على تعويض من خضع لها، 
له  للتطبيب  بالنسبة  الزمن  ألن  الفتاكة،  أو  الخطيرة  لألمراض  بالنسبة  سيما  وال 

انعكاساته السلبية؛

األدوية القابلة للتعويض
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تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

والسيد مدير الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016

ملف عدد: 15/7832

هذه  اإىل  ب�سكاية  بعثت  الرباط،  عن�انها،...............،   ،……… ال�سيدة  اإن  حيث 
امل�ؤ�س�سة �سجلت بها بتاريخ 16 اأبريل 2015، تتظلم مب�جبها من ال�رشر الالحق بها جراء عدم متكينها 
من التع�ي�ص عن العالج ب " Gamma knife"، مدلية بتقرير طبي يفيد حاجتها اإليه، واأنها اأجرته 
باملركز ال�طني للرتوي�ص والعل�م الع�سبية، ذاكرة اأنها قامت بعدة م�ساع لدى كل من ال�سندوق ال�طني 
ملنظمات االحتياط االجتماعي، وال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي، طالبة معرفة االأ�سا�ص املعتمد يف رف�ص 

التع�ي�ص عن العالج؛

ال�كالة  اأن   ،2015 دجنرب  فاحت  يف  امل�ؤرخة  مرا�سلتها  ب�ا�سطة  ال�سحة،  وزارة  اأفادت  وحيث 
ال�طنية للتاأمني عر�ست امل��س�ع على جلنة اخلرباء، التي رف�ست التع�ي�ص عن العالج �سالف الذكر نظرا 
الأن الت��سيات الطبية املعتمدة ال ت�سمح باللج�ء لهذه التقنية اإال يف حالة وج�د مانع ال�ستخدام العالج 
االأمر  stimulation cérébrale profonde، وه�  العميق  الدماغي  التن�سيط  ف�سل  الطبي، وبعد 

الذي ال يت�فر بالن�سبة حلالة امل�ستكية؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني املعنية باالأمر من التع�ي�ص عن العالج امل�سمى 
»Gamma Kniffe«؛

وحيث يتبني من الرج�ع اإىل القان�ن املنظم لل�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي، اأن امل�رشع اأوكل لها 
مهمة حتديد وح�رش االأدوية التي تعترب �رشورية يف العالج، والتي من الالزم اأن حتظى بالتغطية ال�سحية 
اأي اأحقية م�ستعمليها يف ا�سرتجاع م�ساريفها وذلك يف حدود ما ت�سمح به ال�س�ابط املنظمة للتعا�سدية 

وللتغطية ال�سحية؛
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وحيث اإن كال من القطاع احلك�مي املكلف بال�سحة واملنظ�مة الت�رشيعية ذات ال�سلة بالتطبيب 
والعالج، تبنى اختيار حتديد االأدوية والتدخالت العالجية القابلة للتع�ي�ص من طرف �سناديق االحتياط، 
وذلك انطالقا من منظ�ر اعتمد بالدرجة االأوىل حالة ال�رشورة بالن�سبة لالأم�ر املكلفة، وك�نه ال�سبيل 

ال�حيد للعالج؛

وحيث يف هذا االإطار، فاإنها علقت التع�ي�ص على م�افقة قبلية من لدن ال�كالة ال�طنية للتاأمني 
ال�سحي اأو ترخي�ص ا�ستثنائي، وذلك ح�سب احلاالت؛

وحيث، لئن كان هذا االختيار يندرج �سمن خمطط عقلنة وتر�سيد �رشف اأم�ال �سناديق االحتياط، 
فاإنه يف بع�ص احلاالت يك�ن جمحفا بالنظر اإىل اأن املعني بالعالج يك�ن اأمام االأمر ال�اقع وحتت تاأثري ما 
يتملكه من �سع�ر با�ستهدافه خلطر امل�ساعفات وامل�ت، وبالتايل ال يرتيث يف االإقدام على العالج باأدوية 

وتقنيات مرخ�ص بها يف املغرب؛

اأن تك�ن امل�اكبة املنتظمة ملا ا�ستجد من تقنيات علمية  اإن ذلك ما ي�ستدعي بال�رشورة   وحيث 
وطبية، ومن اأدوية مرخ�ص بها، لتتم بالتبعية، ويف االآجال القريبة، امل�افقة على تع�ي�ص من خ�سع لها، 

وال �سيما بالن�سبة لالأمرا�ص اخلطرية اأو الفتاكة، الأن الزمن بالن�سبة للتطبيب له انعكا�ساته ال�سلبية؛

وحيث اإن هذا ما ا�ستدعى مرا�سلة ال�سيد رئي�ص احلك�مة يف امل��س�ع وذلك مبقت�سى كتاب حتت 
عدد 13216 بتاريخ 19 اأكت�بر 2016؛

وحيث اإن ما ي�سمح به امل�رشع لهذه امل�ؤ�س�سة من اإعمال ق�اعد العدل واالإن�ساف ه�  ما ي�ست�جب 
التدخل لدى كل من مدير ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي، ومدير ال�سندوق ال�طني ملنظمات االحتياط 
االجتماعي من اأجل بحث اإمكانية تع�ي�ص املعنية باالأمر   عما تكبدته من م�ساريف نتجت عن ا�ستعمال 

تقنية العالج املذك�رة، ال �سيما واأنها قد اأبانت عن حت�سن يف و�سعيتها ال�سحية؛

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحـــــداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكـة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله؛
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وا�ستنادا اإىل مقت�سيات النظام الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر باجلريدة 
الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد مدير ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي، وال�سيد مدير ال�سندوق ال�طني ملنظمات 
االحتياط االجتماعي، باإيجاد ال�سيغة املالئمة لتع�ي�ص امل�ستكية عن العالج الذي خ�سعت له؛ 

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد مدير ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي، وال�سيد مدير 
ال�سندوق ال�طني ملنظمات االحتياط االجتماعي، وامل�ستكية.

وحرر بالرباط، فـي:



95

تنفيذ مقرر مجلس الوصاية ال يمكن أن يبقى رهينا بتحفيظ الملك العقاري، 
ما دام أن األمر يتعلق بحفظ حق انتفاع وأن من مقدمات التنفيذ إيفاد اللجنة التقنية 
لتحديد المساحة المخصصة لكل واحد من األفراد المعنيين، باإلضافة إلى رسم 

المسالك والممرات؛

التمتع بحق االنتفاع ال يرتبط بإتمام إجراءات التحفيظ 

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد وزير الداخلية

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016

ملف عدد: 13/3112

اأوالد  ال�ساللية  اجلماعة  ن�اب  ب�سفتهم  ……….، و………، و.......،  ال�سادة  اإن  حيث 
م�ؤ�س�سة  لدى  تقدم�ا  تاوريرت،  اإقليم  املهدي،  اأوالد  قبيلة  لدى  معهم  املخابرة  اجلاعلني حمل  املهدي، 
تنفيذ  التدخل ق�سد  يطلب�ن من خاللها   ،2013 يناير   17 بتاريخ  بها  ب�سكاية، �سجلت  اململكة  و�سيط 
باأحقية  2008، والقا�سي  اأكت�بر   30 بتاريخ  ال��ساية  ال�سادر عن جمل�ص  02/م.و/08/10  القرار رقم 
اجلماعة ال�ساللية اأوالد املهدي يف العقار اجلماعي امل�سمى "اأوالد املهدي 3" م��س�ع التحديد االإداري 
عدد 239/�ص امل�سادق عليه بتاريخ 25 ي�ني� 1940 واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية رقم 1450 بتاريخ 9 

غ�ست 1940؛
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وحيث مت تبادل املرا�سالت والردود مع املفت�سية العامة ل�زارة الداخلية والتي اأفادت يف ج�ابها 
االأخري، امل�ؤرخ يف 31 دجنرب 2014، اأنه بناء على طلب تقدم به ن�اب اجلماعة ال�ساللية اأوالد املهدي، 
انعقدت جل�سة، بتاريخ 04 ن�نرب 2014، مبقر العمالة، ومت االتفاق خاللها على مرا�سلة امل�سالح املركزية 
ق�سد التدخل لدى ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية بتاوريرت ق�سد اإعادة برجمة عملية حتفيظ العقار 

اجلماعي "اأوالد املهدي 3" م��س�ع مطلب التحفيظ عدد 51/6915؛

كما اأفادت اأنه بعد حتفيظ العقار وحتديد معامله ب�سفة نهائية فاإن م�سالح ال�سلطة املحلية �ستعمل 
على تنفيذ قرار جمل�ص ال��ساية؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد تنفيذ القرار رقم 02/م.و/08/10 ال�سادر عن جمل�ص 
ال��ساية بتاريخ 30 اأكت�بر 2008، والقا�سي باأحقية اجلماعة ال�ساللية اأوالد املهدي يف العقار اجلماعي 
ي�ني�   25 بتاريخ  عليه  امل�سادق  239/�ص  عدد  االإداري  التحديد  م��س�ع   "3 املهدي  "اأوالد  امل�سمى 

1940 واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية رقم 1450 بتاريخ 9 غ�ست 1940؛

املهدي  اأوالد  ال�ساللية  اجلماعة  اأحقية  اإقرار  اإىل  انتهى  ال��ساية  جمل�ص  مقرر  اأن  ات�سح  وحيث 
ال�اردة  ال�سجع  لقبيلة  تابعني  �سبعة ع�رش �سخ�سا  لفائدة  اإبقاء حق االنتفاع  اأعاله مع  املذك�ر  العقار  يف 
اأ�سماوؤهم بالالئحة امل�قعة من طرف ال�سلطة بتاريخ 23 اأكت�بر 2008، على اأن تت�ىل جلنة تقنية من جمل�ص 
ال��ساية وبتعاون مع ال�سلطة املحلية عملية حتديد م�ساحة القطعة االأر�سية امل�ستغلة من طرف كل واحد 

من ال�سبعة ع�رش �سخ�سا مع تخ�سي�ص وحتديد م�سالك م�سرتكة ت�ؤدي من واإىل خمتلف هذه احل�س�ص؛

اأرا�سي اجلم�ع، امل�ؤرخ  اأنه بالرج�ع اإىل الظهري ال�رشيف املنظم لل��ساية االإدارية على  وحيث 
يف 27 اأبريل 1919، يتبني من ف�سله الرابع اأن جمعية املندوبني هي املكلفة بتنفيذ املقررات املتخذة من 
لدن جمل�ص ال��ساية، ولها اأن تاأمر باتخاذ جميع التدابري الالزمة واأن تطلب عند االقت�ساء تدخل ال�سلطة 

املحلية؛

وحيث يظهر اأن تنفيذ املقرر ال ميكن اأن يبقى رهينا بتحفيظ امللك العقاري، ما دام اأن االأمر يتعلق 
من  واحد  لكل  املخ�س�سة  امل�ساحة  لتحديد  التقنية  اللجنة  اإيفاد  التنفيذ  مقدمات  من  واأن  انتفاع  بحق 
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ال�سبعة ع�رش فردا، باالإ�سافة اإىل ر�سم امل�سالك واملمرات؛

وحيث اأنه لبل�غ ذلك، واإذا كانت هناك �سع�بات مادية اأو قان�نية، فقد كان من الالزم اإعادة 
عر�ص االأمر على جمعية املندوبني اأو جمل�ص ال��ساية لياأمر مبا يفر�سه امل�قف من اأجل تفعيل مقرر االنتفاع؛

وحيث يقت�سي االأمر دع�ة وزارة الداخلية، بحكم ما متتلكه من و�ساية على اأرا�سي اجلم�ع، 
اأن تتخذ من االإجراءات ما يكفل العمل بتنفيذ قرار جمل�ص ال��ساية مبا ميكن امل�ستفيدين من حقهم يف 

االنتفاع باالأجزاء املخ�س�سة لهم؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجل ما تقدم:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد وزير الداخلية بالعمل على اإعادة عر�ص هذه الق�سية على اأنظار جمل�ص ال��ساية، 
لدن  به من  املاأم�ر  االنتفاع  الطالبني من حق  �ساأنه متكني  من  يك�ن  لها  م�ؤقت  اإيجاد حل  بغية  وذلك 

املجل�ص املذك�ر، مع حفظ حق�ق الكل؛

- يدع�ه اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ال يتعدى ثالثة اأ�سهر؛ 

ياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الداخلية، وامل�ستكني ال�سادة ن�اب اجلماعة   -
ال�ساللية اأوالد املهدي.

وحرر بالرباط، فـي:
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في إطار المسؤولية المنوطة به يتعين على المحافظ على األمالك العقارية، 
خدماته،  إلى  لجأ  من  كل  حقوق  بتأمين  الكفيلة  الحلول  وإيجاد  االمر  تدارك 
وذلك بتكوين نظير للملف، بتعاون مع كتابة الضبط الستجماع كل الوثائق 
والخالص إلى تكوين رسم عقاري على ضوء ما أقرته المحكمة من حقوق لكل 

من طالبي التحفيظ أو المتعرضين؛

مسؤولية المحافظ في تأمين حقوق كل من لجأ إليه

تـــــوصـــيــــة إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية
 للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016
ملف عدد: 14/5665

حيث اإن ال�سيد ............، اجلاعل حمل املرا�سلة معه بـ ........................، القنيطرة، 
بتاريخ  بها  �سجلت  امل�ؤ�س�سة،  اإىل هذه  ب�سكاية   ،............. ونيابة عن ورثة  نف�سه  اأ�سالة عن  بعث 
17 اأبريل 2014، يطلب�ن من خاللها التدخل لدى املحافظة العقارية ب�سيدي قا�سم، ق�سد رفع ال�رشر 

امل�سمى  اإرثا  اإليهم  العائد  العقار  حتفيظ  اإجراءات  ا�ستكمال  يعرفها  التي  العراقيل  نتيجة  بهم  الالحق 
"بن�رشق" م��س�ع مطلب التحفيظ عدد ......./ر، الكائن باإقليم �سيدي قا�سم، دوار احلرارثة، منطقة 
بني  غام�سة  املذك�ر يف ظروف  التحفيظ  واملتمثلة يف �سياع ملف مطلب  د،  ق�سم   ،1 االأرا�سي  �سم 
املحافظة العقارية ب�سيدي قا�سم وحمكمة اال�ستئناف بالقنيطرة، ذاكرين اأنهم كاتب�ا اجلهتني املعنيتني اإال 

اأنهم مل يت��سل�ا الأي نتيجة؛



99

واخلرائطية  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  من  كل  مكاتبة  متت  وحيث 
ووزارة العدل واحلريات، فاأفادت هذه االأخرية، يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 8 اأكت�بر 2014، اأنه �سبق لل�سيد 
املحافظ على االأمالك العقارية ب�سيدي قا�سم اأن طلب من حمكمة اال�ستئناف بالقنيطرة بتاريخ 5 دجنرب 
2008 ا�سرتجاع ال�ثائق التي مت اإرفاقها بطلب �سع�بة التنفيذ، فتمت اإجابته بك�ن ال�ثائق املطل�بة �سبق 

اإحالتها بتاريخ 20 ماي 2008 �سمن االإر�سالية عدد 2008/2701 م�سم�ن عدد 976؛

واخلرائطية، يف ج�ابها  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  اأو�سحت  وحيث 
امل�ؤرخ يف 20 فرباير 2015، اأن تعليمات اأعطيت لل�سيد املحافظ على االأمالك العقارية ب�سيدي قا�سم 
ق�سد تعميق البحث بخ�س��ص وثائق املطلب عدد 19017/ر، وعند االقت�ساء تاأ�سي�ص نظائر لها انطالقا 

من املعطيات املت�فرة لديه ليت�سنى اتخاذ القرار املتعني ب�ساأنه؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة ت��سلت بكتاب من امل�ستكي م�ؤرخ يف 22 ي�ني� 2015، يخربها فيه باأنه بناء 
على طلب وجه له من طرف املحافظة املعنية اأدىل مبجم�عة من ال�ثائق وذلك ق�سد اإعادة تاأ�سي�ص ملف 
مطلب التحفيظ اإال اأنه رغم قيامه باملطل�ب، وامل�ساعي املبذولة ملعرفة ما ا�ستجد يف امل��س�ع مل يت��سل 

باأي رد؛

العقاري واخلرائطية من جديد،  العقارية وامل�سح  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  وحيث بعد مكاتبة 
على �س�ء ما جاء يف كتاب امل�ستكي، بتاريخ 31 ي�لي�ز 2015، وعر�ص امللف بتاريخ 9 ن�نرب 2015 
يف اإطار اجتماعات اللجنة الدائمة للتن�سيق والتتبع املحدثة بني امل�ؤ�س�سة وال�كالة، اأفادت هذه االأخرية، 
الفقرة  مقت�سيات  اإعمال  اأجل  العام من  املحافظ  را�سلت  اأنها   ،2016 يناير   18 امل�ؤرخ يف  يف ج�ابها 
الثالثة من الف�سل االأول من ظهري 29 دجنرب 1953 املنظم الخت�سا�سات املحافظ العام لالأمالك العقارية، 

ووعدت اأنها �ستق�م مب�افاة امل�ؤ�س�سة يف حينه باالإجراء املتخذ يف هذا ال�ساأن؛

تت��سل منه  فلم  االإدارة،  امل�ستكي مب�سم�ن ج�اب  اإ�سعار   ،2016 18 فرباير  بتاريخ  وحيث مت 
امل�ؤ�س�سة باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

الناجت عن  اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد رفع ال�رشر الالحق بامل�ستكني  اإن الطلب يهدف  حيث 
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العقارية ب�سيدي قا�سم وحمكمة اال�ستئناف  التحفيظ عدد ......./ر بني املحافظة  �سياع ملف مطلب 
بالقنيطرة؛

وحيث اإن االإدارة تقر انها وجدت �سع�بة يف العث�ر على امللف الذي يظهر ح�سب املعطيات 
املت�فرة اأنه �ساع؛

وحيث اإن، يف اإطار امل�س�ؤولية املن�طة بال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية يتعني عليه العمل على 
تدارك االمر واإيجاد احلل�ل الكفيلة بتاأمني حق�ق كل من جلاأ اإىل خدماته وبذلك وامل�ؤ�س�سة تعاين مبادرة 
ال�سيد املحافظ اإىل حماولة تك�ين نظري للملف، بتعاون مع م�سالح وزارة العدل ال�ستجماع كل ال�ثائق 
واخلال�ص اإىل تك�ين ر�سم عقاري على �س�ء ما اأقرته املحكمة من حق�ق لكل من طالبي التحفيظ اأو 

املتعر�سني، فاإنها تدع�ه اإىل ت�رشيع وثرية ذلك لطي هذا امللف؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة :

واخلرائطية  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  لل�كالة  العام  املدير  ال�سيد  -ي��سي 
مب�ا�سلة اإجراءات تك�ين نظري للملف بتعاون وتن�سيق مع وزارة العدل، ليتاأتى جت�سيد ما اآل اإليه احلكم 
للعقار  ر�سم  الإحداث  ذلك  وثرية  وت�رشيع  التحفيظ  مطلب  ب�سبب  عليها،  املتنازع  للحق�ق  اإقرار  من 

م��س�ع النزاع؛ 

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  لل�كالة  العام  املدير  ال�سيد  اإىل  الت��سية  بتبليغ هذه  وياأمر   -
العقاري واخلرائطية، واإىل امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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ما تذرعت به اإلدارة، بوجوب تمكينها من الوثائق المطلوبة من أجل إتمام 
بإيداع  إال  لها  المحكوم  يلزم  ال  المشرع  أن  ذلك  مردود،  أمر  التنفيذ،  إجراءات 

النسخة التنفيذية والوثائق بكتابة ضبط المحكمة المكلفة بالتنفيذ؛

ترتيب اآلثار القانونية ينصرف إلى محو آثار قرار العزل، واعتباره كأن لم 
توفر  حالة  في  المستحقة  والدرجات  الرتب  من  وتمكينها  صدوره،  منذ  يكن 

المعنية باألمر على الشروط القانونية المطلوبة؛  

-طالب التنفيذ ملزم بإيداع النسخة التنفيذية لدى 
كتابة الضبط، وليس ملزما بتسليمها مباشرة للمنفذ عليه

-إلغاء قرار العزل مفاده محو آثاره

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016

ملف عدد: 15/7210

نيابة   ،....... اإعدادية  مرا�سلتها  عن�ان  الثان�ي،  التعليم  اأ�ستاذة   ،......... ال�سيدة  اإن  حيث 
وجدة- اأجناد، بعثت ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 23 يناير 2015، تلتم�ص 
من خاللها ت�س�ية و�سعيتها املالية وفقا ملنط�ق احلكم ال�سادر لفائدتها عن املحكمة االإدارية ب�جدة حتت 
عدد ... بتاريخ 26 فرباير 2013، والقا�سي باإلغاء قرار العزل ال�سادر يف حقها مع ترتيب االآثار القان�نية 
عن ذلك، م��سحة اأنه مت ال�سماح لها با�ستئناف عملها بتاريخ 12 ن�نرب 2013 بعد ت��سلها بر�سالة يف 
امل��س�ع م�ؤرخة يف 6 غ�ست 2013 حتت عدد 116599، ملتم�سة التدخل ق�سد تنفيذ كافة مقت�سيات 

احلكم ال�سادر لفائدتها؛
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وحيث اأفادت املفت�سية العامة لل�س�ؤون االإدارية ب�زارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني يف ج�ابها 
امل�ؤرخ يف 11 ي�لي�ز 2016، اأنه مت ت�جيه ر�سالة يف امل��س�ع اإىل ال�سيد رئي�ص املحكمة االإدارية بالرباط 
الأ�سل  التنفيذية  بالن�سخة  ال�زارة  م�سالح  م�افاة  ق�سد   ،194072 عدد  حتت   2016 ي�ني�   7 بتاريخ 
"�سلمت طبقا لالأ�سل والأجل التنفيذ"، واأنه ف�ر الت��سل بكافة  احلكم ال�سالف الذكر، وحاملة لعبارة 

ال�ثائق االإدارية الالزمة، �سيتم اإمتام اإجراءات التنفيذ؛

وبناء على ما تقدم؛ 

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة، من اأجل اإمتام اإجراءات تنفيذ احلكم ال�سادر يف 
م�اجهة وزارة الرتبية ال�طنية، بتمكني املعنية باالأمر من م�ستحقاتها املالية بعد ا�ستئنافها لعملها بتاريخ 

12 ن�نرب 2013؛

وحيث اإن ما تذرعت به االإدارة املعنية، ب�ج�ب متكينها من ال�ثائق املطل�بة ق�سد اإمتام اإجراءات 
التنفيذية وال�ثائق بكتابة  الن�سخة  باإيداع  اإال  لها  يلزم املحك�م  اأن امل�رشع ال  اأمر مردود، ذلك  التنفيذ، 

�سبط املحكمة املكلفة بالتنفيذ؛

وحيث اإن ترتيب االآثار القان�نية ين�رشف اإىل حم� اآثار قرار العزل املذك�ر واعتباره كاأن مل يكن منذ 
�سدوره، وتبعا لذلك متتيعها بكافة حق�قها، وذلك بت�س�ية و�سعيتها املالية منذ تاريخ �سدور قرار العزل 
امللغى، وكذا متكينها من الرتب والدراجات امل�ستحقة يف حالة ت�فرها على ال�رشوط القان�نية املطل�بة؛ 

وحيث اإن ا�ستمرار وزارة الرتبية ال�طنية يف التقاع�ص عن ت�س�ية ال��سعية املالية للمعنية باالأمر، له 
خملفاته واآثاره ال�سلبية على �س�رة االإدارة املفرت�ص فيها مالءة الذمة املالية واالن�سياع للمقررات الق�سائية، 
وجت�سيد االإميان ب�سم� القان�ن، واالن�سجام مع املقت�سيات الد�ست�رية وال�سيما ال�اردة يف الف�سل 126 
منه، والذي ين�ص على اأن االأحكام النهائية ال�سادرة عن الق�ساء ملزمة للجميع، كما اأن عدم ا�ستكمال 

التنفيذ يفقد االإدارة م�سداقيتها اإزاء املرتفقني واملتعاملني معها؛

التعجيل  اإىل  املعنية  ال�زارة  دع�ة  �س�ى  ي�سعها  ال  امل�ؤ�س�سة  فاإن  ال��سع،  هذا  اأمام  اإنه  وحيث 
با�ستكمال تنفيذ مقت�سيات احلكم ال�سادر يف م�اجهتها؛
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وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد وزير الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني، ب�رشورة التعجيل با�ستكمال تنفيذ احلكم 
القان�نية،  االآثار  ترتيب  مع  ال�سادر يف حقها  العزل  قرار  باإلغاء  باالأمر  املعنية  لفائدة  ال�سادر   .... عدد 

وذلك بت�س�ية و�سعيتها املالية، ومتكينها من كامل م�ستحقاتها؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني، وامل�ستكية.

وحرر بالرباط، يف: 
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كان حريا بالسلطة، وهي تنجز مشروع إعادة الهيكلة، أن تراعي أوضاع 
كل من كانت لهم حقوق أو مصالح مشروعة بالحي، وال سيما متى كان ذلك 
هو مصدر عيشهم، ليتم تعويضهم من منطلق البعد االجتماعي الذي كان وراء 

المشروع، تعويضا ال يمكن أن يكون إال عادال ومنصفا وضامنا لكل الحقوق؛

التزام السلطة بمراعاة األوضاع االجتماعية عند اإلفراج 
عن كل مشروع سكني

تـــــوصـــيــــة إلى السيد عامل عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016

ملف عدد: 16/9366

اإىل م�ؤ�س�سة  ب�سكاية  البي�ساء، تقدمت  الدار   ،..………… …….، عن�انها  ال�سيدة  اإن  حيث 
و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 13 يناير 2016، تتظلم مبقت�ساها من ال�رشر الالحق بها جراء اإق�سائها 

من التع�ي�ص عن حملها التجاري الذي كانت ت�ستغله، والكائن بكريان "لكرميات" ، احلي املحمدي؛

يف  امل�ؤرخ  ج�ابها  �سمن  املحمدي  ال�سبع-احلي  عني  مقاطعات  عمالة  اأفادت  حيث 
اأن  املحلية،  ال�سلطة  طرف  من  امل��س�ع  يف  املنجز  البحث  خالل  من  تبني  اأنه   ،2016 فرباير   27

كمعيار  املعتمدة   ،2008 ل�سنة  الر�سمية  االإح�ساء  ل�ائح  �سمن  مدرج  غري  هدمه  مت  الذي  الك�خ 
ال�سفيح؛ دور  قاطني  اإي�اء  اإعادة  برنامج  اإطار  يف  �سكن  من  اال�ستفادة  اأحقية  مب�جبه  يخ�ل  اأ�سا�سي 

وحيث مت تبليغ امل�ستكية ج�اب االإدارة، فلم تت��سل منها امل�ؤ�س�سة باأي رد يف امل��س�ع؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني امل�ستكية من تع�ي�ص عن هدم املحل التجاري الذي 
كانت ت�ستغله بكريان "لكرمياّت"؛

وحيث جاء يف ج�اب االإدارة اأن الك�خ الذي مت هدمه غري وارد بل�ائح االإح�ساء الر�سمية املنجزة 
اإعادة  برنامج  اإطار  اأحقية اال�ستفادة من �سكن يف  اأ�سا�سي تخ�ل مب�جبه  2008، واملعتمدة كمرجع  �سنة 

االإ�سكان؛

اأدلت بها امل�ستكية من بطاقة وطنية، وبطاقة مهنية، و�س�اهد  التي  ال�ثائق  لكن، حيث ات�سح من 
اإدارية، وو�س�الت اأداء الر�س�م لبلدية عني ال�سبع، اأنها كانت تت�فر على حمل متار�ص به مهنة احلالقة بنف�ص 
احلي الذي كان م��س�ع اإعادة الهيكلة، اإذ مت هدم ما كان به من اأك�اخ وبناءات ع�س�ائية، وذلك يف نطاق 

برنامج اجتماعي ؛

وحيث كان حريا بال�سلطة وهي تق�م بهذه العملية، اأن تراعي اأو�ساع كل من كانت لهم حق�ق 
البعد  تع�ي�سهم من منطلق  ليتم  �سيما من كان ذلك ه� م�سدر عي�سهم،  اأو م�سالح م�رشوعة باحلي، وال 

االجتماعي الذي كان وراء امل�رشوع، والذي ال ميكن اأن يك�ن اإال عادال ومن�سفا و�سامنا لكل احلق�ق؛

وحيث اإن ما تذرعت به االإدارة من اأن امل�ستكية غري معنية بل�ائح االإح�ساء التي اأعدتها لال�ستفادة 
لكن  ال�سكن،  من  اال�ستفادة  منطقيا يف  يك�ن  قد  عنه  تتحدث  ما  الأن  فيه،  جماراتها  �سكن، ال ميكن  من 
وامل�ستكية كان لها حمل جتاري، فاإن ما ينطبق عليها ه� ما ينطبق على التجار واحلرفيني واأ�سحاب املهن 

احلرة ؛

وحيث اإن هدم املحل الذي كانت متار�ص به امل�ستكية احلالقة اأ�رش بها، وبالتايل، فمن الالئق ومن 
ال�اجب تع�ي�سها عن ذلك، بتمكينها من اال�ستفادة من حمل معد ملثل الن�ساط الذي كانت تزاوله يف اأي 
م�رشوع ت�رشف عليه االإدارة، اإذ ال يعقل اأن تك�ن املبادرة االجتماعية وباال اأو اإ�رشارا مبن كانت له حق�ق 

يف ال�عاء العقاري م��س�ع اإعادة الهيكلة ؛

�سبل  بحث  اإىل  املحمدي  احلي  ال�سبع-  عني  مقاطعات  عمالة  م�سالح  تدع�  امل�ؤ�س�سة  اإن  وحيث 
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اأو  اأي م�رشوع اجتماعي ت�رشف عليه هي  اأو حريف يف  لن�ساط مهني  متكينها من اال�ستفادة من حمل معد 
م�سالح اجلماعة، تع�ي�سا للم�ستكية عما حلقها من �رشر، مع ما قد ي�ستلزم ذلك من �رشوط والتي تنطبق 

على من هم يف مثل و�سعيتها ؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله ؛

فاإن و�سيط اململكة :

- ي��سي ال�سيد عامل عمالة مقاطعات عني ال�سبع - احلي املحمدي ببحث �سبل متكني امل�ستكية 
ال�سيدة ……. من اال�ستفادة من حمل معد لن�ساط مهني اأو حريف يف اأي م�رشوع اجتماعي ت�رشف عليه 
م�ساحله اأو م�سالح اجلماعة، تع�ي�سا لها عما حلقها من �رشر، مع ما قد ي�ستلزم ذلك من �رشوط تنطبق على 

من هم يف مثل و�سعيتها ؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر ؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد عامل عمالة مقاطعات عني ال�سبع - احلي املحمدي، 
وامل�ستكية.

وحرر بالرباط، يف:
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تشبث  اإلدارة بقاعدة األجر مقابل العمل كقاعدة أساسية، أمر غير مستساغ، 
العمل  المشرع وضع لها استثناءات حصرية يؤدى عنها األجر في غياب  ذلك أن 

لدوافع ال يد لألجير فيها؛

االستثناءات على قاعدة األجر مقابل العمل 

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير الداخلية

وإلى السيد رئيس جماعة جمعة سحيم

صادرة بتاريخ: 09 نونبر 2016

ملف عدد: 16/9376

اآ�سفي،   ،................ عن�انه  �سحيم،  جمعة  بجماعة  م�ظف   ،.......... ال�سيد  اإن  حيث 
بعث ب�ا�سطة دفاعه االأ�ستاذ ..............، حمام بهيئة الدار البي�ساء، ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة 
يتظلم مبقت�ساها من عدم   ،2016 يناير   14 بتاريخ  البي�ساء- �سطات  الدار  �سجلت لدى مندوبيتها بجهة 
تنفيذ احلكم عدد ....... ال�سادر يف م�اجهة اجلماعة احل�رشية جلمعة �سحيم عن املحكمة االإدارية مبراك�ص 
بتاريخ 18 ي�لي�ز 2013، يف امللف عدد ....../......./12، القا�سي بت�س�ية و�سعيته االإدارية وذلك 
بتعيينه يف درجة كاتب اإداري م�ؤقت ال�سلم 5 ابتداء من فاحت �ستنرب 2003، مع ما يرتتب عن ذلك قان�نا، 
اأنه مبجرد ح�س�له على �سهادة بعدم اال�ستئناف بتاريخ 24 اأكت�بر 2013 با�رش م�سطرة التنفيذ،  م��سحا 
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فحرر ب�ساأنها املف��ص الق�سائي حم�رش امتناع عن التنفيذ بتاريخ 24 ي�ني� 2014؛

اأمرا حتت  عدد  ا�ست�سدر  التنفيذ،  املذك�ر عن  املجل�ص  اإحجام  اأمام  اأنه  امل�ستكي،  اأ�ساف  وحيث 
183 بتاريخ 10 دجنرب 2014 ق�سى بتحديد غرامة تهديدية تقدر بـ 300 درهم عن كل ي�م تاأخري، واأن 

هذا االأمر مت تاأييده ا�ستئنافيا مبقت�سى القرار عدد 56 ال�سادر يف امللف عدد 15/7202/20؛

وحيث اأفاد املجل�ص اجلماعي جلمعة �سحيم يف ج�ابه امل�ؤرخ يف 26 ماي 2016، اأنه مل يتمكن من 
مبا�رشة اإجراءات التنفيذ يف حينها، نظرا لالإ�سكالية التقنية املرتبطة بتاريخ ا�ستفادة املعني باالأمر من ت�س�ية 
ال��سعية، نظرا لك�نه مل ينجز  اأي خدمة للجماعة ابتداء من فاحت �ستنرب 2003، فكان لزاما عليها ا�ست�سارة 
امل�سالح املركزية يف امللف، وبعد مناق�سة امللف مع امل�س�ؤولني اهتدت اإىل الطريقة القان�نية  املمكن اعتمادها 
كحل اأ�سا�سها مبداأ االأجرة مقابل العمل  و اعتبار الفرتة املمتدة من فاحت �ستنرب 2003 اإىل 31 مار�ص 2015 
العمل  الفعلي يف  تاريخ �رشوعه  ابتداء من   .......... ال�سيد  ت�س�ية و�سعية  فتمت  خدمات غري منجزة، 

الذي ه� فاحت ماي 2015؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل امل�ؤ�س�سة لدى جماعة جمعة �سحيم، من اأجل تنفيذ احلكم ال�سادر 
عن املحكمة االإدارية مبراك�ص يف امللف رقم ...../...../2012، حتت عدد .....؛

وحيث اأكدت اجلماعة قيامها بتنفيذ احلكم بتعيني امل�ستكي يف درجة كاتب اإداري م�ؤقت ال�سلم 5 
منذ تاريخ التحاقه بالعمل ي�م فاحت اأبريل 2015، ولي�ص من فاحت �ستنرب 2003 كما جاء يف منط�ق احلكم، 

على اعتبار اأن ذلك يتنافى ومبداأ "االأجر مقابل العمل"؛

وحيث اإن ت�سبثها بهذا املبداأ كقاعدة اأ�سا�سية، اأمر غري م�ست�ساغ، ذلك اأن امل�رشع و�سع لها ا�ستثناءات 
ح�رشية ي�ؤدى عنها االأجر يف غياب العمل لدوافع اإدارية ال يد لالأجري فيها، كما ه� حال النازلة، ذلك اأن 
عدم ا�ستكمال اجلماعة املعنية الإجراءات ت�ظيف امل�ستكي بعد �سدور مقرر اللجنة ت�سبب له يف احلرمان 

من فر�سة الت�ظيف، وه� ما جربه الق�ساء باعتماد تاريخ انعقاد اللجنة كتاريخ للت�ظيف مع ترتيب اآثاره؛

وحيث اإن ما اأثارته االإدارة لتعليل م�قفها كان املفرو�ص اأن تدفع به خالل جمريات الدع�ى، اإذ ال 
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يجدر بها، بعد �سريورة احلكم الق�سائي قابال للتنفيذ، االإعرا�ص عنه، تكري�سا ملبادئ الد�ست�ر، وال �سيما 
الف�سل 126 منه، الذي ين�ص على اأن "االأحكام النهائية ال�سادرة عن الق�ساء ملزمة للجميع"؛

وحيث يتعني اإذن على اجلماعة، العمل على التعجيل بت�س�ية و�سعية امل�ستكي ابتداء من فاحت �ستنرب 
2003 تنفيذا ملنط�ق احلكم ال�سادر حتت عدد ......؛

وحيث ينبغي لل�سيد وزير الداخلية ك�سلطة رقابة اإعمال كل ما يخ�له القان�ن الإجبار اجلماعة املعنية 
على تنفيذ احلكم املذك�ر؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد رئي�ص جماعة جمعة �سحيم، بالتعجيل بت�س�ية ال��سعية االإدارية للم�ستكي ابتداء من 
فاحت �ستنرب 2003، تنفيذا للحكم ال�سادر عن املحكمة االإدارية مبراك�ص  حتت عدد .......؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة، مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

رئي�ص جماعة جمعة  وال�سيد  الداخلية،  وزير  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  ياأمر  كما   -
�سحيم، واإىل دفاع امل�ستكي.

حرر بالرباط، يف:
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لتسوية  استثنائية  الترخيص بصفة  الحكومة إمكانية  بالسيد رئيس  أناط  المشرع 
أوضاع خاصة، وذلك بغية إيجاد حلول للقضايا العالقة، والتي لم تسعف القوانين 
الجاري بها العمل في تسويتها، ال سيما بالنسبة لتنفيذ حكم نهائي في نازلة تقر فيها 

كل القطاعات الحكومية بأحقية المحكوم له في تسوية وضعيته إداريا؛

التراخيص االستثنائية لرئيس الحكومة

تـــــوصـــيــــة إلى السيد رئيس الحكومة
صادرة بتاريخ: 14 نونبر 2016

ملف عدد: 14/6176

االأ�ستاذ  دفاعه  ب�ا�سطة  تقدم  اآ�سفي،  عن�انه...............،   ،............... ال�سيد  اإن  حيث 
.......، حمام بهيئة الرباط، عن�ان مكتبه ..................، الرباط، ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، 
�سجلت بها بتاريخ 8 ي�لي�ز 2014، يتظلم مبقت�ساها من عدم تنفيذ احلكم ال�سادر عن املحكمة االإدارية 
بالرباط بتاريخ 25 يناير 2011 حتت عدد 526 يف امللف رقم 2010/5/10، القا�سي باإلغاء قرار العزل 
ال�سادر يف حقه مع ترتيب االآثار القان�نية، م��سحا اأنه با�رش م�سطرة التنفيذ مبجرد ح�س�له على �سهادة بعدم 
اال�ستئناف م�ؤرخة يف 13 مار�ص 2012، حرر ب�ساأنها املف��ص الق�سائي حم�رش امتناع م�ؤرخ يف 2 ي�ني� 

2014؛
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وحيث اأفادت وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 5 دجنرب 2014، باأن هذا 
امللف من امللفات العالقة بال�زارة، والتي ت�ست�جب عقد جل�سة بحث بح�س�ر كل من ممثل مديرية امل�ارد 
الب�رشية وتك�ين االأطر وال�سيد اخلازن ال�زاري املعتمد لديها وممثل عن وزارة ال�ظيفة العم�مية وحتديث 
االإدارة، باالإ�سافة اإىل ممثل عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتك�ين االأطر، وكذا ممثل عن مفت�سية 

ال�زارة، من اأجل احل�سم يف هذا امللف؛

وحيث متت اال�ستجابة ملقرتح ال�زارة بعقد جل�ستي بحث ي�مي 10 و24 فرباير 2015 بح�س�ر 
بقطاع  اإحلاقه  مت  اأن  اإىل  الثاين  لل�سلك  اأ�ستاذا  ي�ستغل  كان  امل�ستكي  اأن  خاللهما  ات�سح  االأطراف،  جميع 
التعليم العايل بعد اجتيازه بنجاح ملباراة ت�ظيف اأ�ستاذ م�ساعد بتاريخ 2 �ستنرب 2005. وعلى اثر ذلك �سدر 
التدريب )املحددة يف �سنتني( مت  التاأ�سري عليهما. وبعد مرور فرتة  قرار االإحلاق مقرونا بقرار التحمل ومت 
اقرتاح تر�سيمه من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتك�ين االأطر، فعملت هذه االأخرية على 
مكاتبة وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني من اأجل اإنهاء االإحلاق لك�ن امل�ستكي اأ�سبح يت�فر على رقمني 
للتاأجري، اإال اأنها مل ت�ستجب لالأمر، مما ا�سطرت معه االإدارة امللحق بها اإىل اإيقاف اأجرته كاإجراء احرتازي؛ 

من  م�ساحلها  را�سلت   اأنها  العلمي  والبحث  االأطر  وتك�ين  العايل  التعليم  وزارة  اأ�سافت  وحيث 
اأجل اإعفاء امل�ستكي من مهامه كاأ�ستاذ للتعليم العايل، واإعادته اإىل اإطاره ال�سابق نظرا ل�سل�كه الغري الالئق، 
بناء على ر�سالة ال�سيد رئي�ص الكلية املتعددة االخت�سا�سات باأ�سفي ال�سادرة بتاريخ 21 ي�لي�ز 2006 حتت 
رقم 4159، فبا�رشت امل�سالح املذك�رة م�سطرة العزل، اإال اأن اخلازن ال�زاري املعتمد رف�ص التاأ�سري على 
القرار، بعلة اأن م�سطرة اإنهاء االإحلاق مل تتم نظرا ال�ستنفاد احل�سي�ص بق�ة القان�ن، كما اأن اخلازن ال�زاري 
املعتمد لدى وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني رف�ص اإعادة �رشف اأجرة امل�ستكي تنفيذا للحكم، بدع�ى 

اأن م�سالح التدبري التابعة لل�زارة غري خمت�سة وال �سفة لها الإ�سدار قرارات تهم اأجرته؛

اأن املقرتحني املمكن اعتمادهما كحل نهائي يف  اإىل  وحيث خل�ص االأطراف يف اجلل�سة االأخرية، 
امللف هما:

بت�فري  اال�ستثنائي  الرتخي�ص  ب�ساأن  امل�ؤ�س�سة،  هذه  طرف  من  احلك�مة  رئي�ص  ال�سيد  مكاتبة  اإما   -
من�سب مايل �ساغر من اأجل ت�س�ية امللف، تنفيذا للحكم الق�سائي، وان�سافا له، باعتباره الزال يزاول مهامه؛ 
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العلمي وتك�ين االأطر،  العايل والبحث  التعليم  اإعادة االإدماج من طرف وزارة  اإ�سدار قرار  اأو   -
على اأن تتم ت�س�ية و�سعيته االإدارية بتمكينه من التع�ي�ص املتعلق بالفرتة املمتدة من �سنة 2006 اإىل غاية �سنة 

2013 من ميزانية تنفيذ االأحكام؛

وحيث متت، بتاريخ 26 ن�نرب 2015، مكاتبة ال�سيد رئي�ص احلك�مة يف امل��س�ع وفق ما مت االتفاق 
ب�ساأنه خالل جل�ستي البحث، لت�رشيع وترية ت�س�ية امللف، وكما وقع تذكريه بتاريخ 15 اأبريل 2016، اإال اأن 

امل�ؤ�س�سة مل تت��سل باأي رد يف امل��س�ع؛

وبناء على ما تقدم؛ 

االإدارية  املحكمة  عن  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  اأجل  من  امل�ؤ�س�سة  تدخل  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
بالرباط بتاريخ 25 يناير 2011 حتت عدد .......، يف امللف رقم ..../..../2010، يف م�اجهة ال�سيد 
وزير الرتبية ال�طنية وتك�ين االأطر والبحث العلمي، القا�سي باإلغاء قرار العزل ال�سادر يف حق امل�ستكي مع 

ترتيب االآثار القان�نية؛

وحيث تبني، من اأج�بة االإدارات املعنية، ومن امل�اقف املعرب عنها خالل جل�ستي البحث، اأن تنفيذ 
احلكم ال�سادر لفائدة املعني باالأمر بت�س�ية و�سعيته االإدارية واملالية رهني برتخي�ص ا�ستثنائي لل�سيد رئي�ص 

احلك�مة اأو بت�فري من�سب مايل �ساغر؛

وحيث اإن امل�رشع اأناط بال�سيد رئي�ص احلك�مة اإمكانية الرتخي�ص ب�سفة ا�ستثنائية، وذلك بغية اإيجاد 
حل للق�سايا العالقة، والتي مل ت�سعف الق�انني اجلاري بها العمل يف اإيجاد حل لها، ال �سيما بالن�سبة لتنفيذ 

حكم نهائي يف نازلة تقر فيها كل القطاعات احلك�مية باأحقية املحك�م له يف ت�س�ية و�سعيته؛

وحيث، واحلالة هذه، فاالأجدر اأن يبادر ال�سيد رئي�ص االإدارة اإىل مبا�رشة ما يرتاآى له من حل�ل الإنهاء 
هذا ال��سع ورفع ما يعانيه امل�ستكي من حيف، تنزيال حلكم ق�سائي يجد اإلزامية تنفيذه يف املقت�سى املن�س��ص 

عليه يف الف�سل 126 من الد�ست�ر، كل ذلك لتكري�ص امل�رشوعية وجت�سيد جدوى احلق يف التقا�سي؛

اأوامره لكل القطاعات املعنية  اأن يعطي  اأنه على ال�سيد رئي�ص احلك�مة،  اإذن  وحيث ترى امل�ؤ�س�سة 
ق�سد التعجيل باإيجاد ال�سيغة املنا�سبة لت�س�ية و�سعية املعني باالأمر؛
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وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد رئي�ص احلك�مة باإعطاء تعليماته لكل القطاعات احلك�مية املعنية بتنفيذ احلكم، من 
اأجل التعجيل باإيجاد ال�سيغة املالئمة لت�س�ية و�سعية ال�سيد .........؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد رئي�ص احلك�مة، وال�سيد وزير التعليم العايل وتك�ين 
العم�مية  ال�ظيفة  وزير  وال�سيد  املهني،  والتك�ين  ال�طنية  الرتبية  وزير  وال�سيد  العلمي،  والبحث  االأطر 

وحتديث االإدارة، وال�سيد اخلازن العام للمملكة، وكذا دفاع امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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عدة  من  مكونة  لجنة  منها  االستفادة  في  وتقرر  لمعايير،  تخضع  اإلعانة 
قدر  منها  االستفادة  تعميم  على  تسهر  أنها  المؤكد  من  حكومية،  قطاعات 

اإلمكان، وفي حدود الرصيد المالي المتوفر؛ 

على اإلدارة أن تعمل على رفع سقف االعتمادات المرصودة، وبالتبعية رفع 
مقدارها ليساير المستجدات، وتكون ذات مفعول ملحوظ لمساندة المعنيين بها على 
الذين  المتقاعدين  كرامة  يحفظ  ما  إطار  في  للحياة،  الملحة  المتطلبات  مواجهة 

تفانوا في خدمة اإلدارة؛

إعانات الدولة ووجوب رفع سقفها

تـــــوصـــيــــة إلى السيد المفتش العام للقوات المساعدة
صادرة بتاريخ: 14 نونبر 2016

ملف عدد: 16/10625

و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية  بعث  ………………، طاطا،  عن�انه   ،..…… ال�سيد  اإن  حيث 
للق�ات  العامة  املفت�سية  لدى  التدخل  مبقت�ساها  يلتم�ص   ،2016 غ�ست   23 بتاريخ  بها  �سجلت  اململكة، 
امل�ساعدة من اأجل متكينه من اال�ستفادة من اإعانة �سندوق التبغ املخ�س�سة الأفراد الق�ات امل�ساعدة، م��سحا 
اأنه ال يتقا�سى اأي معا�ص ي�ستعني به يف �سد حاجياته الي�مية، واأنه قام بعدة م�ساع يف امل��س�ع مل ت�سفر عن 

اأي نتيجة اإىل غاية تاريخه؛

وحيث اإن الطلب يرمي اإىل التدخل من اأجل احل�س�ل على م�ساعدة متنحها الدولة على �سكل اإعانة تطلق 
عليها اإعانة التبغ، تخ�س�ص للفئات من قدماء امل�ظفني واالأع�ان الذين ال ت�فر لهم اأو لذوي حق�قهم �سناديق 
االحتياط اأو التعا�سدية دخال �سهريا منا�سبا بعد اإحالتهم على املعا�ص، ي�ؤمن لهم حدا اأدنى مل�اجهة متطلبات احلياة؛
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وحيث اإن هذه االإعانة، امل�سند تدبريها اإىل وزارة ال�ظيفة العم�مية وحتديث االإدارة، تخ�سع ملعايري، 
وتقرر يف اال�ستفادة منها جلنة مك�نة من عدة قطاعات حك�مية من امل�ؤكد اأنها ت�سهر على تعميم اال�ستفادة 
�سقف  رفع  على  تعمل  �سك،  دون  من  اأنها،  كما  املت�فر،  املايل  الر�سيد  حدود  ويف  االإمكان،  قدر  منها 
االعتمادات املر�س�دة، وبالتبعية ويف اإطار منظ�رها الإ�سالح اأو�ساع املتقاعدين، ت�سعى اإىل رفع مقدارها 
لي�ساير امل�ستجدات، وتك�ن ذات مفع�ل ملح�ظ مل�ساندة املعنيني بها على م�اجهة املتطلبات امللحة للحياة، 

يف اإطار ما يحفظ كرامة املتقاعدين الذين تفان�ا يف خدمة االإدارة؛

وزارة  على  الطلب  هذا  اإحالة  املنا�سب  من  اأنه  امل�ؤ�س�سة  ترى  املنظ�ر،  هذا  اإطار  اإنه، ويف  وحيث 
ال�ظيفة العم�مية وحتديث االإدارة من لدن االإدارة االأ�سلية للطالب، وهي املفت�سية العامة للق�ات امل�ساعدة 
متى كانت �رشوط اال�ستفادة مت�فرة، وذلك ق�سد درا�سته من طرف اللجنة املذك�رة، واإيالئه ما ي�ستحقه من 

عناية بحثا عن �سبل اال�ستجابة له يف اإطار املعايري املحددة؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رشيف، واملن�س�ر  للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب  الداخلي  النظام  وبناء على مقت�سيات 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:
- ي��سي، وه� يحيل، طلب امل�ستكي على املفت�سية العامة للق�ات امل�ساعدة بق�سد ت�جيهه، متى 

كانت �رشوط اال�ستفادة مت�فرة، اإىل وزارة ال�ظيفة العم�مية وحتديث االإدارة، لعر�سه على اللجنة املعنية؛
- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من املفت�سية العامة للق�ات امل�ساعدة، ووزارة ال�ظيفة العم�مية 
وحتديث االإدارة، وامل�ستكي.

وحرر، بالرباط، فـي:
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المشرع رتب آثارا على عدم جواب اإلدارة، وذلك في المادة 48 من 
تعتبر  الرخصة  فإن  اإلدارة،  حالة سكوت  في  أنه  على  أكد  إذ  التعمير،  قانون 

مسلمة ومقبولة بعد انقضاء شهرين على طلب الحصول عليها؛ 

عدم جواب اإلدارة على طلب رخصة البناء داخل أجل 
شهرين يعتبر بمثابة رخصة

تـــــوصـــيــــة إلى السيد رئيس جماعة تمارة
عمالة الصخيرات تمارة

صادرة بتاريخ: 15 نونبر 2016
ملف عدد: 14/6350

نف�سه  عن  اأ�سالة  ب�سكاية،  بعث  �سال،  عن�انه:..............،   ،........... ال�سيد  اإن  حيث 
 ،2014 غ�ست   18 بتاريخ  بها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ال�رثة،  اإخ�ته  باقي  عن  ونيابة 
يتظلم�ن مبقت�ساها من عدم متكينهم من احل�س�ل على رخ�سة لبناء قطعتهم االأر�سية امل�سماة "......."، 
م��س�ع الر�سم العقاري عدد ......../03، الكائنة بتجزئة النم�سية مبدينة متارة، والبالغ م�ساحتها 120 
مرتا مربعا، م��سحني اأنه رغم تقدميهم مللف كامل م�ست�ف جلميع ال�رشوط القان�نية، مل يت��سل�ا الأي 

نتيجة اإىل غاية تاريخه، طالبني التدخل ق�سد رفع ال�رشر الالحق بهم؛

اأن  اإال   ،2014 �ستنرب   24 بتاريخ  امل��س�ع  يف  لتمارة  احل�رشية  اجلماعة  مرا�سلة  متت  وحيث   
امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منها بج�اب، رغم التذكريين امل�جهني لها يف هذا ال�ساأن، بتاريخي 5 دجنرب 2014، 

و11 مار�ص 2015؛

وحيث، اأمام عدم ج�اب االإدارة املعنية، فاإنه ال ي�سع امل�ؤ�س�سة اإال االأخذ مبا ت�فر لها من بيانات، 
وما مت االإدالء به من وثائق؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى االإدارة من اأجل متكني املعنيني باالأمر من احل�س�ل على 
رخ�سة لبناء قطعتهم االأر�سية؛

وحيث ات�سح اأن امل�ستكني اأدل�ا مبا يفيد متلكهم القطعة املراد البناء ف�قها، كما اأدل�ا بت�سميم منجز 
من طرف مهند�ص م�ؤهل، وما يفيد اإيداع الطلب بتاريخ فاحت مار�ص 2011، واأداء ما ين�بهم من ر�س�م؛

وحيث كان على االإدارة اأن تبت يف الطلب باالإيجاب، اأو الرف�ص مع تعليله، اأو مطالبة املعنيني 
بالتقيد باملالحظات التي ا�ستدعتها درا�سة امللف؛

 وحيث اإن امل�رشع رتب اآثارا على عدم ج�اب االإدارة، وذلك يف املادة 48 من قان�ن التعمري، اإذ 
اأكد على اأنه يف حالة �سك�ت االإدارة، فاإن الرخ�سة تعترب م�سلمة ومقب�لة بعد انق�ساء �سهرين على طلب 

احل�س�ل عليها؛

االإدارة  اإال دع�ة  امل�ؤ�س�سة  ي�سع  فاإنه ال  املقت�سى،  باإعمال هذا  امل�ستكني  قيام  لعدم  نظرا  وحيث 
لال�ستجابة لطلبهم؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة 
- ي��سي جماعة متارة بالتعجيل بتمكني امل�ستكني من رخ�سة البناء؛

- يدع� اإىل اإخبار هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه يف امل��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛
الداخلية، واإىل  لتمارة، ووزارة  ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رشية  اإىل  الت��سية  بتبليغ هذه  - وياأمر 

امل�ستكني.
وحرر بالرباط، يف: 
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لجهة  تفوض  أن  الحلول،  قواعد  المشروع، في إطار  إذا كان من حق صاحبة 
القانوني  المعني في اإلطار  انخراط  التصفية فإنها في غياب قبول  أخرى مواصلة 
المسؤول  المخاطب  هي  العمالة،  أي  األم،  اإلدارة  تبقى  الحلول،  هذا  ينظم  الذي 
به  تم االستدالل  مالية وصلت، حسبما  مبالغ  أنه أدى  اتضح  الذي  للمعني  بالنسبة 
بتمكين  ملزمة  اإلدارة  قدره 90.000 درهم وكذلك  ما  إلى  من وصوالت، 

المشتكي مما تعهدت به؛

وإنَ َتعُثر إنجاز المشروع وتسليم ما تعهدت به، يجعالنها مسؤولة، وإذا ما استحال 
ذلك، فعليها أن تبحث عن توافق رضائي مع المشتكي؛

مسؤولية اإلدارة في الوفاء بما التزمت به

تـــــوصـــيــــة إلى السيد والي جهة الدارالبيضاء – سطات
عامل عمالة الدارالبيضاء

صادرة بتاريخ: 16 نونبر 2016
ملف عدد: 15/7933

اإىل  ب�سكاية  تقدم  البي�ساء،  الدار  عن�انه،...............،   ،............ ال�سيد  اإن  حيث 
مبقت�ساها  يتظلم   ،2015 ماي   07 بتاريخ  البي�ساء  بالدار  مبندوبيتها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة 
بحي  الكائن  ال�سفيحي  �سكنه  التع�ي�ص عن  من  اال�ستفادة  من  متكينه  به جراء عدم  الالحق  ال�رشر  من 
فرارة، ........... ، التابع للنف�ذ الرتابي لعمالة احلي احل�سني، وذلك يف اإطار اإعادة اإ�سكان قاطني دور 
90.000 درهم، ح�سب الت�ا�سيل امل�سلمة له على  اأدائه مبالغ مالية و�سلت اإىل حدود  ال�سفيح، رغم 
اأ�سا�ص اقتناء �سقة باملركب ال�سكني والتجاري املت�اجد ب�سيدي معروف، البالغ م�ساحتها 90 مرتا مربعا؛
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امل�ؤ�س�سة بكتاب م�ؤرخ  وحيث متت مكاتبة عمالة مقاطعة احلي احل�سني يف امل��س�ع، ف�افت 
يف 12 ي�ني�2015 اأكدت فيه اأن امل�رشوع عرف منذ �سنة 1977 تعرثا ً ناجتا ً عن �س�ء التدبري وتعاقب 
االإ�رشاف عليه من عدة جهات، وقد مت الت��سل اإىل ت�س�ية ال��سعية القان�نية للعقار مع درا�سة اإمكانية 
اإرجاع املبالغ املالية امل�ؤداة من طرف املنخرطني، كما مت و�سع م�رشوع اتفاقية بني جمل�ص املدينة و�رشكة 

اإدماج �سكن للقيام بدرا�سة جدوى امل�رشوع؛

الدار  جلماعة  التابعة  امل�سالح  على  باالأمر  املعني  �سكاية  اإحالة  متت  اأنه  العمالة  اأ�سافت  وحيث 
البي�ساء، من اأجل اأخذها بعني االعتبار عند الدرا�سة، باعتبارها اجلهة ال��سية حاليا على امل�رشوع ال�سكني 
�سمن  يندرج  املايل،  اجلانب  وكذا  والتدبري،  بالت�سيري  �سلة  له  ما  كل  واأن  املذك�ر،  معروف  ب�سيدي 

االخت�سا�سات املخ�لة لها يف امل��س�ع؛

وحيث متت مكاتبة ال�سيد رئي�ص جماعة الدار البي�ساء يف امل��س�ع بتاريخ 29 يناير2016، فلم 
تت��سل منه امل�ؤ�س�سة باأي ج�اب؛ 

اأبريل   27 الت�ايل يف  على  البي�ساء  الدار  رئي�ص جماعة  ال�سيد  تذكري  ومعاودة  تذكري  مت  وحيث 
2016 و12 ي�لي�ز2016، فلم ياأت منها اأي رد اإىل غاية تاريخه؛

وبناء على ما تقدم:

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل متكني امل�ستكي من اال�ستفادة من التع�ي�ص عن �سكنه 
ال�سفيحي الكائن بحي فرارة، ...........، التابع للنف�ذ الرتابي لعمالة احلي احل�سني، وذلك يف اإطار 

اإعادة اإ�سكان قاطني دور ال�سفيح؛

حيث ات�سح اأن م�رشوع اإعادة االإ�سكان انطلق حتت اإ�رشاف عمالة عني ال�سق احلي احل�سني، واأن 
كل االأداءات ا�ستخل�ست باأمر من العمالة؛

وحيث اإذا كان من حق �ساحبة امل�رشوع، يف اإطار ق�اعد احلل�ل، اأن تف��ص جلهة اأخرى ت�سفيته، 
فاإنها يف غياب قب�ل انخراط املعني يف االإطار القان�ين الذي ينظم هذا احلل�ل، تبقى االإدارة االأم، اأي 
مت  ح�سبما  و�سلت  مالية  مبالغ  اأدى  اأنه  ات�سح  الذي  للمعني  بالن�سبة  امل�س�ؤول  املخاطب  هي  العمالة 

اال�ستدالل به من و�س�الت ما قدره 90.000 درهم؛ 
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وحيث اإن االإدارة كانت والزالت ملزمة بتمكني امل�ستكي مبا تعهدت به، وهي �سقة يف م�رشوع 
�سكني، واأن تعرث اإجناز امل�رشوع وت�سفية ت�سليم ما تعهدت به، يجعلها م�س�ؤولة، وه� ما ي�ستدعي اإلزامها 

بذلك، مع ما يرتتب عنه من حق�ق ناجتة عن التاأخر يف االإجناز، والذي فاقت مدته ال�سبع ع�رشة �سنة ؛

وحيث اإنه، اإذا ما ا�ستحال ذلك، فعليها اأن تبحث عن ت�افق ر�سائي مع امل�ستكي، بتع�ي�ص عيني 
يف م�رشوع اآخر، اأو باإرجاع املبلغ الذي ت��سلت به مع ما يرتتب عن ذلك من تع�ي�ص؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة، عند تعذر الت�س�ية ال�دية، ومتكينه مما ه� حمق فيه، ت�جه امل�ستكي، وه� حمق 
االأخري من  يت�فر عليه هذا  ملا  ب�ساأن حتديده  الق�ساء  اإىل  اللج�ء  اإىل  التع�ي�ص،  كذلك يف احل�س�ل على 

و�سائل؛

وا�ستنادا اإىل مقت�سيات الظهري ال�رشيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد وايل جهة الدار البي�ساء-�سطات، اأن يعمل، بتن�سيق مع من يجب، على التعجيل 
بتمكني امل�ستكي من ال�سقة املتعاقد ب�ساأنها، وعند تعذر ذلك متكينه من �سقة يف برنامج �سكني اآخر بعد 

م�افقته، واالأخذ بعني االعتبار االأ�رشار الالحقة به جراء التاأخر؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

عمالة  عامل  البي�ساء-�سطات  الدار  جهة  وايل  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  وياأمر   -
الدارالبي�ساء، وامل�ستكي. 

وحرر بالرباط، يف:


